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1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych. 

3. Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Rada Ministrów  ‒ minister – członek Rady Ministrów,  
   szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ członek KRRiT Krzysztof Luft

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ sekretarz stanu Teresa Wargocka

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Konrad Raczkowski

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ sekretarz stanu Krzysztof Czabański



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Adam Bielan, Maria Koc, Grzegorz Czelej oraz mar-
szałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Otwieram siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 
Marka Pęka oraz senatora Waldemara Sługockiego. 
Listę mówców prowadzić będzie senator Waldemar 
Sługocki.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Informuję, że Sejm na siódmym posiedzeniu 
w dniu 29 grudnia 2015 r. przyjął wszystkie poprawki 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o efektywno-
ści energetycznej oraz jedyną poprawkę Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

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

Informuję, że protokół trzeciego posiedzenia 
Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest przy-
gotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, 
to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-
stał wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego projek-
tu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy 
o podatku od niektórych instytucji finansowych zosta-
ły dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Wobec braku 
głosu sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną 
propozycję przyjął.

Informuję, że w rozesłanym państwu projekcie 
porządku obrad umieszczona była ustawa o zmia-

nie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych in-
nych ustaw, która nie została uchwalona przez Sejm. 
W przypadku, gdy Sejm uchwali ją na obecnym po-
siedzeniu oraz zostanie przygotowane sprawozda-
nie komisji w tej sprawie, porządek obrad zostanie 
uzupełniony o tę ustawę. Ponadto porządek obrad 
może zostać uzupełniony o ustawę o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji w przypadku uchwalenia jej 
przez Sejm na obecnym posiedzeniu.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw, i rozpatrzenie go jako punktu 
drugiego porządku obrad.

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

Pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, chciałbym prosić o rozpatrzenie 
ustawy o podatku od niektórych instytucji finanso-
wych jako punktu drugiego porządku obrad.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Najpierw musimy zatwierdzić porządek obrad.
(Senator Grzegorz Bierecki: Przepraszam, pospie-

szyłem się…)
Czy jest sprzeciw wobec mojego wniosku?
Pan senator Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzień dobry, witam państwa po świętach.
Pan marszałek zaproponował włączenie do po-

rządku obrad ustawy, która ma ogromne znaczenie 
dla systemu szkolnictwa w Polsce, dla edukacji 
naszych dzieci, dla ich wychowania i konkuren-
cji, której będą musiały sprostać na rynku Unii 
Europejskiej, a nawet szerzej. Tymczasem komi-
sja, jak mnie poinformował pan przewodniczący 
Wiatr, nie otrzymała żadnych ekspertyz, żadnych 
opinii i nie przeprowadziła – od momentu prze-

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 01)
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7. posiedzenie Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

(senator B. Klich) Senator Piotr Zientarski:

Ja również chciałbym się wypowiedzieć w tej sa-
mej sprawie, mianowicie w sprawie niewprowadzania 
tego punktu do porządku obrad. Chodzi o ustawę…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
był mój wniosek, był sprzeciw pana senatora Klicha, 
dlatego rozstrzygniemy to w głosowaniu.)

No tak, tylko że ja byłem przewodniczącym ko-
misji samorządu terytorialnego i chciałbym się wy-
powiedzieć właśnie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, ale to nie jest 
dyskusja…)

To nie jest dyskusja, tylko to jest kwestia, jak uwa-
żam, formalna. To kwestia formalna.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale jaki pan ma 
wniosek formalny, Panie Senatorze?)

Wniosek formalny, żeby nie wprowadzać tego 
punktu do porządku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze. I rozstrzygniemy to w formie głosowania. 
Był mój wniosek…

(Senator Piotr Zientarski: Ale chciałbym dwoma 
zdaniami uzasadnić, Panie Marszałku…)

Panie Senatorze, ale nie musi pan składać tego 
wniosku formalnego, bo ja złożyłem wniosek o roz-
szerzenie porządku obrad, a pan senator wcześniej 
wyraził sprzeciw, więc będziemy nad tym wnioskiem 
głosować.

(Senator Piotr Zientarski: No tak, ale chciałbym…)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy…
(Senator Piotr Zientarski: Chciałbym uzupełnić, 

Panie Marszałku… Panie Marszałku, przepraszam 
bardzo, ale chciałbym uzupełnić, bo wypowiedział 
się przewodniczący komisji edukacji…)

(Senator Kazimierz Wiatr: To było sprostowanie 
mojej błędnie przytoczonej wypowiedzi.)

Tak, ale pan senator Wiatr wypowiadał się w try-
bie sprostowania. Pan senator Klich nawiązał do jego 
wypowiedzi.

(Senator Piotr Zientarski: To ja chciałbym zabrać 
głos, jako przewodniczący, w kwestii uzupełnienia…)

Ale uzupełnienia czego?
(Senator Piotr Zientarski: Uzupełnienia wniosku 

pana senatora Klicha…)
Ale to jest mój wniosek.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, sprzeciwu pana 

senatora Klicha…)
Pan senator Klich składał sprzeciw do mojego 

wniosku. To jest mój wniosek…
(Senator Piotr Zientarski: Ale sprzeciw też prze-

cież można uzasadnić.)
Ten sprzeciw już uzasadnił pan senator Klich.

słania ustawy z Sejmu – żadnych konsultacji w tej 
sprawie. Zaznaczam, nie było żadnych opinii, żad-
nych ekspertyz, żadnych analiz w związku z usta-
wą w tak zasadniczej sprawie, jaką jest wychowa-
nie naszych dzieci, a w niektórych przypadkach 
także wnuków. Tymczasem do nas zwracają się 
rozmaite instytucje – część z nich była dzisiaj re-
prezentowana podczas obrad komisji, część wypo-
wiedziała się w trybie pisemnym – z prośbami, i to 
w takim jednoznacznym tonie, o przeprowadzenie 
konsultacji nad tym projektem ustawy. Mam tutaj 
na myśli między innymi list Związku Powiatów 
Polskich czy stanowisko Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Jestem przekonany, że te i inne opi-
nie, gdyby było odpowiednio dużo czasu na zapo-
znanie się z nimi, albo by zweryfikowały opinię 
większości senackiej albo by doprowadziły do 
zmiany opinii mniejszości senackiej, w każdym 
razie umożliwiłyby racjonalną debatę na ten te-
mat. I dlatego wnoszę o niewprowadzanie tego 
punktu pod obrady Senatu, Panie Marszałku. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: W sprawie sprostowa-

nia, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę, pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ponieważ zostało przywołane tutaj moje nazwi-
sko, chciałbym sprostować wypowiedź pana senatora 
Klicha. Otóż chcę powiedzieć, że pan senator Klich na 
posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zapytał 
mnie o opinię i pełna moja odpowiedź była taka, że 
zwyczajowo komisja nie zwraca się o takie opinie 
i ekspertyzy. Zgodnie z wieloletnią praktyką jedyną 
opinią, którą się komisja posługuje, jest opinia Biura 
Legislacyjnego Kancelarii Senatu. I taka opinia w tej 
sprawie nie została dostarczona. A jeśli chodzi o inne 
ekspertyzy i analizy, jak pan senator powiedział, to 
nie ma takiej praktyki i takiego zwyczaju. Opieramy 
się na tym, co gromadzi Sejm i to analizujemy. Tak 
że to jest pełna odpowiedź na zapytanie pana senato-
ra Klicha, jakiej udzieliłem na posiedzeniu komisji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Chciałbym uzupełnić…)
Bardzo proszę.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

(wicemarszałek A. Bielan) Wniosek przeszedł.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja.)
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja podniosłem rękę jeszcze 
przed głosowaniem, tylko pan nie raczył spojrzeć 
w tę stronę.

Mam pytanie, czy sprawozdanie komisji zostało 
dostarczone. O to chciałbym zapytać: czy sprawoz-
danie komisji zostało dostarczone? My możemy pro-
cedować nad wprowadzeniem do porządku obrad 
Senatu ustawy wtedy, kiedy mamy sprawozdanie 
komisji.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: W jakim trybie?)
W mojej ocenie… Informuję…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Zostałem poinformowany, że sprawozdanie zo-
stało doręczone.

(Senator Bogdan Borusewicz: Zostało?)
Tak.
(Głosy z sali: Gdzie? Nie ma.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Sprawdzamy w tej 

chwili w internecie.)
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W związku z tym 

proszę o 5 minut przerwy i sprawdzenie…)
Sprawozdania są w drukach nr 63 A i 63 B, Panie 

Marszałku. Bardzo proszę o sprawdzenie.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, chciałbym zgłosić wniosek for-
malny o rozpatrzenie jako punktu drugiego naszego 
porządku obrad punktu: ustawa o podatku od niektó-
rych instytucji finansowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy jest sprzeciw wobec wniosku pana senatora 
Biereckiego?

(Głos z sali: Jakiego?)
Żeby zamienić kolejność: punkt drugi rozpatrzeć 

jako punkt pierwszy, a punkt pierwszy – jako punkt 
drugi.

(Głos z sali: Ale sprawozdania nie ma.)
Ale jakiego sprawozdania nie ma? Są sprawozda-

nia zawarte w drukach nr 63 A i 63 B.

Przystępujemy do głosowania, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: A co, nie można?)
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.
(Głos z sali: W jakim trybie?)
(Głos z sali: Przecież głosujemy.)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Stawiam panu marszałkowi zarzut, że postawił 

pan pod obrady wyższej izby parlamentu, Senatu 
wniosek o umieszczenie w porządku obrad zmiany, 
gruntownych zmian w ustawie o systemie oświaty, 
która w głównej mierze obejmuje samorządy teryto-
rialne. Otóż zarzut polega na tym, że pan przedstawił 
swój wniosek pod obrady Wysokiej Izby bez zasię-
gnięcia opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Jest to wymóg formalny, który, moim 
zdaniem, pan zignorował. Dlatego proszę, aby wpro-
wadzając ten punkt, można było…

(Głos z sali: To dotyczy projektów rządowych.)
Chodzi o to, aby obradować nad tym dopie-

ro po uzyskaniu opinii Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego.

(Głos z sali: A na jakiej podstawie?)
(Rozmowy na sali)
Widzę, Panie Przewodniczący, Panie Profesorze 

Wiatr, że panu nerwy wysiadają. Chcę pana uspokoić. 
Fakt, że projekt jest poselski czy nawet senacki, nie 
zwalnia od obowiązku zauważenia, że w tym kraju 
jest samorząd terytorialny.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, traktuję pana wypowiedź jako 
głos sprzeciwu wobec mojego wniosku.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przeze mnie propozycją.

Kto jest za?
(Głos z sali: Jest wniosek formalny…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jest głosowanie…)
Głosujemy nad moją propozycją rozszerzenia po-

rządku obrad.
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Głosowanie trwa.)
Trwa głosowanie.
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: No i problem z głowy.)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 54 senatorów, 24 – przeciw, nikt się 

nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wicemarszałek Adam Bielan:

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad siódmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec Senatu.

Wysoka Izbo, pragnę przypomnieć, że na poprzed-
nim posiedzeniu marszałek Senatu nie uwzględnił 
wniosku senatora Jana Rulewskiego dotyczącego uzu-
pełnienia porządku obrad szóstego posiedzenia Senatu 
o informację prezesa Rady Ministrów o zmianach ka-
drowych. Marszałek Senatu skierował ten wniosek 
do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Sprawa ta będzie przedmiotem prac komisji.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 63, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 63 A i 63 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Zaproszeni Goście!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-
siedzenia komisji, na którym była omawiana ustawa 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw.

Ustawa była projektem poselskim, który został 
przyjęty przez Sejm: 269 posłów głosowało za, 17 
się wstrzymało, 156 było przeciw.

Jeżeli chodzi o tę ustawę, to ona zawiera dwa naj-
ważniejsze rozwiązania.

Pierwsze rozwiązanie, podstawowe, fundamental-
ne, to przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci 
w wieku siedmiu lat.

Drugie rozwiązanie, druga najważniejsza me-
rytoryczna zmiana, druga część tej ustawy dotyczy 
nadzoru pedagogicznego, wzmacnia nadzór peda-
gogiczny ze strony władz oświatowych; mam tu na 
myśli kuratora oświaty.

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to ustawa ta, 
po pierwsze, przywraca obowiązek szkolny dla dzieci 
w wieku siedmiu lat.

Po drugie, ustawa wprowadza obowiązek odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale 
przedszkolnym, zwanym zerówką, dla dziecka w wie-
ku sześciu lat.

Kolejne prawo, które jest zapisane, to prawo dziec-
ka w wieku trzech do pięciu lat do korzystania z wy-

Senator Jan Rulewski:

Nikt nie pokazał sprawozdania i dlatego sprzeciw.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Ale jest w internecie, naprawdę. Macie wszyscy 
państwo iPady właśnie po to, żeby zajrzeć.

(Senator Jan Rulewski: My jesteśmy na sali posie-
dzeń, a nie w internecie, Panie Marszałku.)

Ale wszyscy mamy iPady, Panie Senatorze. 
A w ten sposób są doręczane druki, Panie Senatorze.

Czy jest jeszcze jakiś głos w sprawie porządku 
obrad?

(Rozmowy na sali)
Pan senator Rulewski jest przeciwko wnioskowi 

pana senatora Biereckiego.
(Senator Jan Rulewski: Pańska interpretacja, mło-

dego i dobrego marszałka, wskazuje na brak wiedzy, 
ponieważ zgodnie z regulaminem sprawozdanie musi 
być na piśmie.)

(Głosy z sali: Nie musi, nie musi.)
Nie musi.
(Senator Jan Rulewski: A nie w internecie.)
Nie musi, Panie Senatorze.
Dobrze, czy pan jest przeciwko wnioskowi pana 

senatora Biereckiego?
(Senator Jan Rulewski: Do czasu otrzymania spra-

wozdania.)
Dobrze. Głosujemy nad wnioskiem pana senatora 

Biereckiego.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Biereckiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Fedorowicz jeszcze nie głosował.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie głosowałem 

z nerwów.)
(Senator Stanisław Kogut: Do teatru, Jurek.)
A, z nerwów.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 54 senatorów, 25 – przeciw, nikt się 

nie wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Wniosek pana senatora Biereckiego został przy-

jęty.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

W sprawie formalnej, Panie Marszałku.
My głosowaliśmy nad zmianą kolejności…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
A czy głosowaliśmy nad wprowadzeniem pod 

obrady tego punktu?
(Głosy z sali: Tak! Tak!)
Wprowadziliśmy. Tak? Skoro tak, to dobrze.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Pająk) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę sprawozdawcę mniejszo-

ści Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja na posiedzeniu komisji samorządu, której mam 

zaszczyt przewodniczyć, podnosiłem, iż nie jesteśmy 
przygotowani do przeprowadzenia poważnej analizy 
i sporządzenia właściwego stanowiska, pogłębione-
go stanowiska, tak, jak by to należało oczekiwać od 
Senatu. Przypomnę, że to właśnie opozycja walczy-
ła… Chociaż były przypadki – ale nie aż takie, proszę 
państwa – żeby bez opinii, nie tylko opinii senackich, 
Panie Senatorze… Rzeczywiście była taka praktyka, 
że… Chociaż były sytuacje, że często zapraszaliśmy 
na posiedzenie komisji – i to była podstawowa prak-
tyka – zainteresowane strony. Tutaj nie było na to 
czasu. My dostaliśmy materiały kilka godzin przed 
posiedzeniem komisji. Do tej pory było tak, że przy-
najmniej na etapie sejmowym były ekspertyzy, do 
których moglibyśmy się odwołać. A tutaj nie mamy 
niczego. Nie mamy praktycznie opinii z Sejmu i nie 
mamy opinii Biura Legislacyjnego, które – tak było 
zawsze – musiałoby mieć trochę czasu, żeby przy-
gotować opinię na piśmie. Tutaj takiej możliwości 
nie było. W związku z tym chociażby z tego punktu 
widzenia, ze względu na szacunek do nas samych, 
do Senatu… Bo albo jesteśmy atrapą Senatu, albo 
jesteśmy Izbą, która ma wnieść rzeczywistą reflek-
sję w postaci poprawek. Przecież chełpiliśmy się, że 
86% poprawek senackich było przyjmowanych przez 
Sejm, że w kadencjach… że 4–5 tysięcy naszych se-
nackich poprawek było przyjmowanych przez Sejm 
właśnie w wyniku słuchania społeczeństwa, słucha-
nia głosów autorytetów, często w przypadku naszych 
inicjatyw, zmian pierwotnych koncepcji ze względu 
właśnie na szacunek do nas samych, chodziło o to, 
żeby nasza opinia była poważna. Tutaj takiej szansy 
nie dostaliśmy. Stąd też złożyłem wniosek o odrzuce-
nie… Ale złożyłem ten wniosek również z powodów 
merytorycznych, z którymi mogliśmy się zapoznać, 
pomimo braku opinii. Na posiedzeniu komisji był 
przedstawiciel związku powiatów i jego opinia była 
zdecydowanie negatywna. Podkreślam, że to jest ko-
misja samorządu.

Tutaj w swoim wystąpieniu chciałbym się skupić 
na elementach, które są związane z istotą samorządu, 
zarówno samorządu terytorialnego, jak i samorządu 
administracji państwowej. Założenia dotyczące tej 

chowania przedszkolnego. Ustawa ta nie zakazuje 
w żaden sposób, aby dziecko w wieku sześciu lat szło 
do szkoły. Zakłada ona, że musi być spełniony tylko 
taki warunek, że przed pójściem do szkoły w wieku 
sześciu lat dziecko musi być rok w przedszkolu albo 
musi być wniosek rodziców i opinia z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki.

Kolejny zapis, który jest w ustawie, daje możli-
wość, aby na wniosek rodziców dziecko, które poszło 
w wieku sześciu lat do szkoły, kontynuowało naukę 
w pierwszej klasie w następnym roku szkolnym pod 
warunkiem złożenia wniosku do 30 marca przyszłego 
roku.

Kolejny zapis, który jest bardzo istotny, wpro-
wadza możliwość odroczenia obowiązku szkolnego 
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego nawet do dziewiątego 
roku życia.

Jeszcze jedno bardzo istotne zagadnienie to prze-
sunięcie terminu przekształcenia oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola 
z 1 września 2016 r. na dzień 1 września 2019 r.

Jeżeli chodzi o drugą część tej ustawy, to ona do-
tyczy nadzoru pedagogicznego.

Tutaj następuje przywrócenie i wzmocnienie pozy-
cji kuratora. Projekt zakłada odpowiedzialność pań-
stwa za edukację, wyrażającą się w przywróceniu 
weta kuratora w sprawie likwidacji szkół.

Kolejne zagadnienie, które dotyczy kuratora, to 
opiniowanie sieci szkół oraz opiniowanie planów pra-
cy placówek doskonalenia nauczycieli.

To są te główne zagadnienia, główne rozwiąza-
nia, które wprowadza ta ustawa. Ale najbardziej 
istotne jest to, że o tym, kiedy wysłać dzieci do 
szkoły, decydują rodzice – rodzice, a nie państwo, 
nie ministerstwo, nie choćby najwyższej rangi 
urzędnik. Przy tym ta ustawa wcale nie likwiduje 
tego, co było wcześniej. Bo przecież pamiętamy, 
jak było mówione, jaki to będzie wielki postęp, 
wielkie, że tak powiem, zbawienie dla dzieci, gdy 
rozpoczną edukację w wieku sześciu lat. Ta usta-
wa tego nie likwiduje, ale decyzja, czy dziecko 
ma rozpocząć edukację w wieku sześciu lat, czy 
siedmiu lat, należy do rodziców. I to jest główne 
przesłanie tej ustawy.

Jeśli chodzi o komisję samorządu, to komisja wno-
si o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jednak decyzja 
została podjęta w wyniku głosowania, które nie było 
jednoznaczne, ponieważ 6 senatorów było za przyję-
ciem ustawy, 5 było przeciw. Zresztą będzie zgłoszo-
ny wniosek odrębny, ale to jest już inne zagadnienie. 
W imieniu komisji samorządu wnoszę o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) nieoszacowana, jak już mówiłem, zupełnie nieznana 
liczba dzieci sześcioletnich, których rodzice podej-
mą decyzję o rozpoczęciu przez nie edukacji w tym 
wieku. Tak drastyczne zmniejszenie naboru do klas 
pierwszych to utrata pracy przez tysiące nauczycieli 
w kraju i ten problem też jest podnoszony przez na-
uczycieli. To nie jest tak prosto, że tych nauczycieli 
ze szkół można automatycznie przekwalifikować na 
nauczycieli w przedszkolach, to nie jest to samo, to 
nie jest kwestia tych samych kwalifikacji. Nie mó-
wię już o wielkim zamęcie organizacyjnym. Dzisiaj 
nauczycielki, które mają pod swoją opieką trzecie 
klasy w szkole podstawowej, nie są pewne, czy po 
zakończeniu przez dzieci nauki na etapie klas 1–3 od 
1 września będzie na nie czekała nowa klasa pierwsza, 
którą mogłyby się zająć. A więc błędne jest zakłada-
nie, że zwolnieni nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej znajdą zatrudnienie w przedszkolach. Tylko 
nieliczne przedszkola będą miały możliwość zwięk-
szenia liczby oddziałów po pozostawieniu w nich 
dzieci sześcioletnich, bo niestety przedszkola mają 
ograniczoną, że tak powiem, pojemność, ograniczone 
możliwości ich przyjęcia. Ich się nie rozbuduje z dnia 
na dzień, one funkcjonują w samorządach w określo-
nych środowiskach, blisko, na osiedlach itd. Przecież 
to wszystko jest związane z samorządami, które mają 
ten problem załatwiać. To nie jest problem wyssany 
z palca. Przywrócenie realizacji obowiązku szkolnego 
przez siedmiolatki to także zagrożenie dla organi-
zacji prac szkół podstawowych w roku 2016/2017. 
W świetle obowiązujących przepisów o przyjęciu 
do szkoły obwodowej decyduje miejsce zamieszka-
nia, stąd obowiązkiem gminy będzie tworzenie klas 
pierwszych dla uczniów zamieszkałych w obwodach 
szkół, pomimo bardzo małej liczby osób. To jest po-
ważny problem. W gminach wiejskich mogą to być 
klasy jedno- lub dwuosobowe, a w miastach np. pię-
cio-, sześcioosobowe. To już badali samorządowcy. 
Oni się tym już zajmowali, zajmowały się tym osoby 
kompetentne.

Należy także zwrócić uwagę, że dezorganizują-
cym elementem w odniesieniu do ustalania pracy 
szkół na nowy rok szkolny jest pozostawienie ro-
dzicom decyzji o zapisie dziecka sześcioletniego do 
klasy pierwszej do 31 sierpnia 2016 r. Co to powo-
duje? Do czego prowadzi tak późny termin zapisów? 
Dyrektorzy szkół są przecież zobowiązani do zapro-
jektowania organizacji pracy szkół na kolejny rok 
szkolny do końca kwietnia. Oni mają planować do 
końca kwietnia, a rodzice mają decydować do koń-
ca sierpnia. Tak? Proszę państwa, jak w takim razie 
można to poważnie zaplanować? To są bardzo ważne 
kwestie. W sytuacji nieznajomości liczby uczniów 
sześcioletnich, których rodzice będą mogli podej-
mować decyzje o ich zapisie do klasy pierwszej do 
końca ferii letnich, dyrektorzy nie ustalą tak ważnych 

zmiany zostały zawarte w projekcie z 4 grudnia. A to 
jest merytoryczne uzasadnienie naszego wniosku. 
Przeciwko powrotowi do realizacji obowiązku od 
siedmiu lat przemawia wiele argumentów o charak-
terze społecznym, organizacyjnym i finansowym. 
Zniesienie obowiązku szkolonego dla dzieci sześcio-
letnich, które przez ostatnie 2 lata po raz pierwszy 
na tak dużą skalę rozpoczęły edukację w szkołach 
podstawowych, i pozostawienie ich w placówkach 
przedszkolnych spowoduje, że w najbliższym roku 
szkolnym zostanie znacznie ograniczony, a w wielu 
przypadkach zupełnie uniemożliwiony dostęp dzieci 
trzyletnich do edukacji przedszkolnej. Tym samym 
jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły 
wywiązać się z ustawowego zadania, które mówi 
o tym, że od września 2017 r. wszyscy rodzice dzie-
ci trzyletnich mają prawo do posłania tych dzieci do 
przedszkola. Ale rodzice realizują to uprawnienie 
już teraz, i ja to wiem w związku z przedszkolem, 
gdzie… Ja mam wnuczki w wieku sześciu lat i wiem, 
jaka jest sytuacja, mam kontakty z przedszkolami. 
Rzeczywiście dzisiaj na posiedzeniu komisji mówili-
śmy, że trudno w sposób jednoznaczny podać dokład-
ne liczby związane z tym, ile trzylatków nie zmieści 
się w przedszkolach, ale, chociażby na moim terenie, 
w Koszalinie, dyrektorzy przedszkoli, wiedząc, jakie 
osoby wcześniej zgłaszają się do tych przedszkoli, 
już zgłaszali taki problem, że nie będzie miejsc dla 
trzylatków, nie będzie miejsc dla wszystkich, zdecy-
dowanie nie dla wszystkich. I to nie jest argument… 
Ja nie chcę tu tysiącami czy konkretnymi liczbami… 
Problem niewątpliwie jest i jego nie można zigno-
rować. Powód jest prosty: powrót całego rocznika 
sześciolatków do przedszkoli to brak miejsc dla trzy-
latków, jak powiedziałem, a na terenach wiejskich 
i w dużych aglomeracjach – także dla części czte-
rolatków. W związku z tym spodziewany jest duży 
protest środowisk rodziców. Rodzice byli zaniepoko-
jeni jeszcze przy okazji zapowiedzi, bo istotnie takie 
zapowiedzi były… Już wtedy zwracali się do mnie 
zaniepokojeni rodzice. W związku z tym spodziewa-
ny jest, tak jak powiedziałem, duży protest środowisk 
rodziców, zwłaszcza aktywnych zawodowo, którzy 
planują zapisanie dzieci do publicznych placówek 
przedszkolnych, gdy osiągną one wiek trzech lat.

Pozostawienie dzieci sześcioletnich w ramach 
edukacji przedszkolnej to także ogromne zagroże-
nie, jeśli chodzi o dalsze zatrudnienie rzeszy nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej. Już od najbliższego 
roku szkolnego, to jest od 1 września 2016 r., do klas 
pierwszych trafią dzieci siedmioletnie, które zostały 
odroczone, jeśli chodzi o realizację obowiązku szkol-
nego w roku szkolnym 2015/2016. W skali kraju jest 
to kilkanaście procent dzieci w tym wieku, a także 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) wtarzanie klasy stygmatyzowało dziecko praktycznie 
na bardzo długi czas. No, on powtarzał klasę! A z ja-
kich powodów, to o to już nikt nie pyta. No, proszę 
państwa, sytuacja wydaje się zupełnie niezrozumiała. 
Ja nie będę… Na posiedzeniu komisji nie było mowy, 
a przynajmniej nie było w tym zakresie pogłębionej 
dyskusji, dlaczego podwyższa się ten wiek, podczas 
gdy cała Europa, dwadzieścia cztery kraje, go ob-
niżyły i to funkcjonuje tam doskonale. Jest wręcz 
tendencja do zmniejszania… To jest kwestia wniosku 
mniejszości komisji edukacji.

My w naszej komisji skoncentrowaliśmy się na 
problemach samorządu. Należy przypomnieć, że 
projekty budżetów samorządów na przyszły rok zo-
stały już złożone i nie uwzględniły założenia utraty 
części subwencji w związku z tym, że jeden rocznik 
może nie rozpocząć edukacji w klasie pierwszej, poza 
dziećmi odroczonymi w związku z realizacją obo-
wiązku w bieżącym roku szkolnym. W tych budże-
tach nie zostały także przewidziane środki na tworze-
nie nowych oddziałów przedszkolnych. Powtarzam: 
nie ma tego w budżetach. Na podkreślenie zasługuje 
także fakt braku merytorycznych przesłanek, które 
wskazywałyby jednoznacznie, że z punktu widze-
nia rozwoju dziecka niekorzystne jest rozpoczynanie 
edukacji szkolnej w wieku sześciu lat. Sygnalizuję 
ten problem, bardzo istotny. Dostrzegana akceleracja 
rozwoju wskazuje na to, że zdecydowana większość 
sześciolatków osiąga gotowość do nauki szkolnej 
w tym wieku i odnosi sukcesy w nauce. To nie jest tak, 
że ustawa do tej pory obowiązująca uniemożliwiała 
rodzicom wybór. No nie… Przecież rodzice, jeśli wi-
dzieli, że dziecko sobie nie poradzi, mogli wystąpić 
o odroczenie i robili to. Tu jest odwrotność…

(Senator Stanisław Kogut: Do psychologa musieli 
pójść.)

Tu jest odwrotna sytuacja. No dobrze, a w tej chwi-
li ma być sytuacja taka, że te dzieci, które mają pójść 
wcześniej, muszą starać się… To znaczy ich rodzice…

(Głosy z sali: Nie muszą.)
No jak nie muszą? No jak? Skoro chcą… No prze-

cież z urzędu te dzieci nie będą przyjęte. Ich rodzice 
muszą…

(Głos z sali: Ale rodzice nie…)
Nie no… No, składają. Proszę państwa, można 

dyskutować o tym, czy potrzebne są opinie dodatko-
we – i tu się zgodzę z państwem – czy wystarczy wola 
rodziców. Tak, tu bym się zgodził, gdybyście państwo 
zmienili to w ten sposób, że z tamtej ustawy wyeli-
minowali tylko potrzebę uzyskania opinii psychologa 
i pozostawili rodzicom decyzję. Wtedy rzeczywiście 
byłaby to wola rodziców bez, że tak powiem, przed-
stawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

Wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany jako 
projektu poselskiego budzi ogromne zaniepokojenie 
ze względu na brak przeprowadzenia szerokich kon-

spraw, jak liczba oddziałów, liczba klas pierwszych 
i kwestia zatrudnienia nauczycieli w tych oddziałach.

Kolejny bardzo ważny aspekt to skutki finan-
sowe. Powrót dzieci sześcioletnich do przedszkoli 
i związany z tym brak miejsca dla dzieci trzyletnich 
i częściowo czteroletnich będzie zmuszał gminy do 
ogłaszania konkursów kierowanych do placówek nie-
publicznych w celu zapewnienia miejsc wszystkim 
chętnym. Na posiedzeniu komisji była mowa o tym, że 
jest wyraźna tendencja, żeby jednak ograniczać liczbę 
niepublicznych szkół, szkół i przedszkoli, ale głównie 
o szkołach była mowa. Zresztą nie wiem, z jakiego 
powodu, przecież… Były nawet takie porównania, że 
tu jest podobnie jak ze szpitalami itd.

Proszę państwa, chyba w interesie dziecka i ro-
dziców jest umożliwienie wyboru takiej szkoły, któ-
ra zapewni optymalny rozwój, będzie gwarantować 
odpowiedni poziom. Wiem o tym, że na przykład 
u nas, w Koszalinie, doskonale funkcjonuje społeczna 
szkoła katolicka. To jest przecież niepubliczna szkoła. 
Dlaczego w takim razie mówi się, że ten sektor jest 
sektorem niepożądanym, delikatnie mówiąc?

Tak jak powiedziałem, przyjęcie takiego rozwiąza-
nia w świetle obowiązujących przepisów będzie gene-
rowało w samorządach kolejne wydatki na realizację 
zadania własnego, jakim jest zapewnienie wychowa-
nia przedszkolnego mieszkańcom gminy. Oczywiście 
były i w dalszym ciągu są problemy samorządów – 
my to widzimy – z utrzymaniem edukacji, jest kwe-
stia dopłacania, ale ta sytuacja niewątpliwie ten pro-
blem pogłębi. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. 
Samorządy nie są workiem bez dna. Samorządy będą 
musiały kumulować szkoły. A na przeszkodzie może 
stanąć, o czym była mowa na posiedzeniu komisji, 
decyzja de facto wiążąca kuratora, który na to nie 
pozwoli. Były pytania o to, kto w takim razie dopłaci, 
kto w takim razie dopłaci do tych…

(Głos z sali: Dopłaci budżet.)
A właśnie, Panie Senatorze, nie ma w ustawie 

mowy o tym, że dopłaci budżet. Tego nie ma w tej 
ustawie.

Była mowa na okrągło, mówiła o tym pani wice-
minister, o dobrej współpracy samorządu z rządem. 
To wspaniała idea, ale ta współpraca powinna się 
przejawiać w określonym zwiększeniu dotacji czy 
w uzupełnianiu dotacji w takich sytuacjach. Przecież 
te szkoły czy przedszkola, w szczególności szkoły, bo 
tam będą braki, mają stałe koszty.

Nie mówiąc już o tym, proszę państwa, że nie 
bardzo sobie wyobrażam, żeby komfortowa dla ro-
dziców była sytuacja, w której dziecko będzie, jak to 
się mówi, zimowało, powtarzało klasę. No, to zawsze 
jest… Nie wiem, może teraz są nowe zwyczaje, ale 
bez względu na okoliczności zawsze było tak, że po-
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) wszystkich głosów, które padły podczas tej naszej 
narady komisyjnej, ale może warto niektóre wy-
artykułować. Przedstawiciele Federacji Inicjatyw 
Oświatowych zadawali z rzeczywistą troską ważne 
pytania dotyczące tego, jaki wpływ będzie miała ta 
ustawa na funkcjonowanie społeczności wiejskich 
– nie wielkich aglomeracji, miast, gdzie możliwości 
skonsumowania tejże ustawy będą prawdopodobnie 
dużo większe, ale właśnie tych społeczności wiej-
skich czy gmin wiejskich. Jaką w ich przypadku mi-
nisterstwo przewiduje recepcję powrotu obowiązku 
szkolnego dla dzieci siedmioletnich. Między innymi 
Związek Nauczycielstwa Polskiego podnosił, zresztą 
zgodnie z własną perspektywą patrzenia na rzeczywi-
stość szkolną, problem nauczycieli, który w ramach 
tej ścieżki ustawodawczej został niejako pominięty 
wobec wyraźnego wzrostu znaczenia rodziców, któ-
rych ustawodawcy wzięli w pierwszym rzędzie pod 
uwagę. Także przedstawicielki Fundacji „Przestrzeń 
dla edukacji”, wyrażając lekką zazdrość, w dobrym 
tego słowa znaczeniu, wobec Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przypomniały o istnieniu Instytutu 
Badań Edukacyjnych, który pracuje bardzo inten-
sywnie i wiele ciekawych inicjatyw badawczo-spraw-
dzających, ewaluacyjnych dostarcza ministerstwu. 
Oczywiście takich głosów – zarówno zarzutów, jak 
i pytań – było znacznie więcej. Odpowiadała na nie 
między innymi pani poseł Machałek i pani minister 
Wargocka. Można powiedzieć, że te odpowiedzi, po-
dobnie jak głosy senatorów członków Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, można uszeregować w trzech gru-
pach tematycznych.

Pierwszy poziom to poziom ogólny – można po-
wiedzieć, że jest to sprawa ideowo-światopoglądowa 
– czyli poziom dotyczący generalnego, ale mieszczą-
cego się w ramach kwestii edukacyjnych powodu 
powrotu do obowiązku szkolnego w odniesieniu do 
dzieci siedmioletnich. I na tym pierwszym, najwyż-
szym poziomie odniesienia niewątpliwie najbardziej 
istotne jest wsłuchiwanie się twórców ustawy w głos 
podmiotów najważniejszych, to znaczy rodziców 
i dzieci. Jest to głos, który nie był doceniany, wy-
słuchiwany i brany pod uwagę w momencie, kiedy 
obligatoryjnie obniżono wiek obowiązku szkolnego 
o jeden rok. Oczywiście zarówno za gestem poprzed-
nich władz, jak i za gestem władz teraźniejszych kryje 
się bez wątpienia głęboka różnica ideowa, występu-
jąca także między nami tutaj siedzącymi, między 
senatorami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy 
Obywatelskiej. W słowach, które płynęły z ust pani 
minister, a także niektórych senatorów – między in-
nymi mój głos niejako szedł w takim właśnie kierun-
ku – stwierdzano i potwierdzano, że dla nas zarówno 
rodzice, jak i dzieci są podmiotami, że wychowanie 
rodzicielskie jest najistotniejsze, a państwo jest pod-
miotem wspierającym, a nie jak gdyby zawłaszcza-

sultacji społecznych, o czym mówiłem na wstępie, 
i nieuwzględnienie w tej ważnej sprawie opinii samo-
rządów. Jeśli nawet w pewnej części się jakąś opinię 
dostrzega – mówiłem tutaj o stanowisku powiatów – 
to po prostu się ją ignoruje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu, senatora Jana Żaryna, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Senator Stanisław Kogut: Autorytet naukowy… 
Teraz usłyszycie.)

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła 

dzisiaj o godzinie 10.00 ustawę zmieniającą ustawę 
o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy.

Nie chcę tu powtarzać za moim przedmówcą, 
ale jeśli chodzi o zakres tych zmian ustawowych, 
to wiadomo, że chodzi o przywrócenie obowiązku 
szkolnego dla dzieci siedmioletnich, obowiązku de 
facto przedszkolnego dla sześciolatków, prawa dzieci 
w wieku trzech–pięciu lat do pobytu w przedszkolach. 
Druga część ustawy dotyczy tego, co już też zostało 
tutaj podkreślone, czyli przede wszystkim zwiększe-
nia kompetencji kuratorium oświaty w formie między 
innymi nadzoru pedagogicznego nad obowiązkami 
samorządu dotyczącymi prowadzenia szkół. Chodzi 
przede wszystkim o wpływ na bieg spraw, proces 
decyzyjny dotyczący likwidacji szkół. Chodzi także 
o kwestię dotyczącą doskonalenia nauczycieli – tutaj 
też kuratorium uzyskuje większe kompetencje.

Dyskusja i przebieg posiedzenia komisji były uwa-
runkowane między innymi faktem, że mieliśmy go-
ści. Były, rzecz jasna, pani poseł Marzena Machałek, 
sprawozdawca tejże ustawy z ramienia Sejmu, pani 
minister Wargocka, obecna również tutaj wraz z ze-
społem osób z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
a także goście, którzy przybyli jako, że tak powiem, 
czynnik społeczny, obywatelski, przedstawicie-
le Związku Nauczycielstwa Polskiego, Federacji 
Inicjatyw Oświatowych i Fundacji „Przestrzeń dla 
edukacji”. Sądząc po liczbie osób, które siedzą na 
ławach gości, przedstawiciele wszystkich tych struk-
tur organizacyjnych są także tutaj z nami i zapewne 
do końca będą się przysłuchiwać tej naszej naradzie 
senatorskiej. Wspominam o tym dlatego, że przed-
stawiciele między innymi właśnie tych organizacji 
zabrali głos. Nie sposób opisać tutaj szczegółowo 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) czynnika, ponieważ jest on dość uwłaczający państwu 
polskiemu i naszemu narodowi.

(Senator Bogdan Klich: Ale co uwłacza państwu 
polskiemu?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dlaczego?)
My mamy własne doświadczenia i własne moż-

liwości sprawdzania, jak rozwój młodego człowieka 
w oparciu o najważniejszą strukturę, czyli rodzinę, 
się przedstawia. I nie musimy jako naród z ponadty-
siącletnią tradycją szukać na siłę wzorców w wybra-
nych państwach, które uznaje się za rzekomo wio-
dące. Powtarzam ten punkt dlatego, że uważam, iż 
istotne jest to, by podkreślić, że w Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu właśnie te wszystkie trzy poziomy 
– od ogólnego, dotyczącego szeroko pojętej, można 
tak powiedzieć, filozofii edukacyjnej mówiącej 
o sprawowaniu przez państwo funkcji pomocniczych 
wobec rodziny, a nie o państwie jako wszechwładnym, 
aż do poziomu przykładów szczegółowych – były 
omawiane. I bez wątpienia te szczegółowe przykłady 
były funkcją tego, co uważamy za przestrzeń sporu 
zasadniczego.

Wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu był 
taki, żeby ustawa została przez Senat uchwalona bez 
poprawek. Ale pojawiły się też wnioski mniejszo-
ści i na pewno pan senator Wach będzie za chwi-
lę o nich mówił. Mówiąc w skrócie: bez wątpienia 
w tych wnioskach chodzi de facto o zlikwidowanie 
całej ustawy, w tym kierunku one szły – do czego 
oczywiście mniejszość ma zawsze prawo. W związku 
z tym nie były to wnioski tylko poprawiające zapis 
i ideę ustawy, a raczej były to wnioski idące w kie-
runku zlikwidowania tejże ustawy. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, w trybie 
sprostowania…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Chciałbym w imieniu klubu Platformy 
Obywatelskiej sprostować to, o czym wspomniał pan 
senator sprawozdawca. Istotnie ma rację sprawozdaw-
ca, mówiąc o różnicy w podejściu do wychowania 
pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą 
Obywatelską, ale nie życzymy sobie, tak, nie życzy-
my sobie tego, aby naszą wizję, którą uważamy za 
nowoczesną, za odpowiadającą potrzebom współcze-
snego świata, nazywać uwłaczającą czemukolwiek 
– a pan senator użył takiego określenia. Ja równie 
dobrze mógłbym powiedzieć o siermiężnej wizji, któ-
rą pan prezentuje, o wizji siermiężnej, archaicznej, 
dziewiętnastowiecznej – ale nie robiłem tego podczas 

jącym w imię swoich interesów, głównie ekonomicz-
nych, ścieżkę edukacyjną i wychowawczą dziecka, 
tak by przebywało ją ono w jak najszybszym tempie, 
niezależnie od stopnia swojego rozwoju. O stopniu 
rozwoju dziecka największe pojęcie mają rodzice 
i stąd nasz wybór dotyczący późniejszego rozpoczę-
cia szkoły – przez siedmiolatki, a nie sześciolatki.

Drugi poziom dotyczył niewątpliwie dyskusji na 
temat zagrożeń i wad systemu, który w tej chwili 
obowiązuje. Wniosek był następujący: zmiany propo-
nowane przez Prawo i Sprawiedliwość oraz rząd pani 
Beaty Szydło trzeba przeprowadzić jak najszybciej, 
ponieważ bez wątpienia proces, który został niejako 
włączony do krwiobiegu edukacyjnego półtora roku 
temu, jest jeszcze do zahamowania, czyli wszystko to, 
co – jak widzimy – jest złe, jesteśmy w stanie odwró-
cić. Im później proponowane zmiany będą… Jeżeli 
dojdzie do straty kolejnego roku czy półtora roku, je-
żeli będziemy to wszystko przedłużali, posiłkując się 
różnorodnymi kruczkami prawnymi, to proponowane 
zmiany będą coraz trudniejsze do przeprowadzenia.

Jeśli chodzi o trzeci poziom takich jakby najistot-
niejszych faktów – ja wybrałem sobie tylko niektóre 
z nich – argumentów, które były podnoszone szcze-
gólnie często… Kilkoro senatorów, praktyków, byłych 
dyrektorów szkół stwierdziło, że jednym z najważ-
niejszych problemów, czymś, co było dla rodziców 
bardzo trudne do udźwignięcia, była dwuzmianowość 
w szkołach podstawowych. Rzecz jasna dotykało 
i dotyka to szczególnie rodziców, którzy posiada-
ją więcej niż jedno dziecko. Taka dwuzmianowość 
w momencie, kiedy w szkole jest trójka czy czwórka 
dzieci danych rodziców, totalnie dezorganizuje ży-
cie zawodowe i rodzinne, podczas gdy najmniejsze, 
najmłodsze dziecko często wymaga jeszcze większej 
staranności wychowawczej.

Powiedziałbym jako sprawozdawca – na razie je-
dynie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – że wszyst-
kie te trzy poziomy wypowiedzi, które były tu obec-
ne, mieszczą się w gruncie rzeczy w pryncypialnej 
różnicy dotyczącej filozofii podejścia do edukacji. 
Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta ekipa rządząca 
ma na pewno inną wizję edukacyjną niż Platforma 
Obywatelska. Dla tego rządu nie jest najistotniejszy 
argument taki, iż więcej czy mniej państw w Unii 
Europejskiej przyjęło wiek pięć, sześć czy siedem 
lat w odniesieniu do obowiązku szkolnego. W ogóle 
licytacja co do istnienia państw, które mają być rze-
komo lepsze czy gorsze ze względu na ten czynnik, 
jest poza, że tak powiem – i mam taką nadzieję – wyż-
szym poziomem, który prezentowaliśmy w Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu. W związku z tym propo-
nuję, żeby panie i panowie senatorowie z Platformy 
Obywatelskiej nie wprowadzali już do dyskusji tego 
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(senator B. Klich) znacznie dalej idący. Mianowicie ja bym wniosek 
o odrzucenie ustawy w zasadniczej formie sformu-
łował w taki sposób, że ta nowelizacja cofa istotne 
osiągnięcie edukacyjne, które zaproponowała i za-
częła wprowadzać, częściowo prowadziła Platforma 
Obywatelska, obniżając wiek obowiązku szkolnego 
dzieci z siedmiu lat do sześciu lat. Przy tej okazji 
chciałbym powiedzieć, że nie jest to odbieranie dzieci 
rodzinie, nie jest to zawłaszczanie młodego pokolenia, 
ponieważ obowiązek szkolny i tak, i tak istnieje. Jest 
to obniżenie tego wieku o jeden rok. Oczywiście ma 
to istotne znaczenie, bo im dziecko młodsze – z tym 
się wszyscy zgadzają – tym w większym stopniu po-
winno być pod opieką rodziców, co do tego się nie 
spieramy. Ale wiele źródeł, zarówno naukowych, jak 
i praktycznych, dowodzi, że dzieci w wieku lat sze-
ściu są zdolne pracować w ramach reżimu szkolnego, 
odpowiednio przygotowanego, i daje to dobre wyniki. 
My nie licytujemy się z żadnymi krajami europej-
skimi, mówimy tylko w ten sposób: ustawą, która 
obecnie obowiązuje, a którą teraz chcemy zmienić 
tą nowelizacją, nie wprowadziliśmy czegoś nowego, 
nie robimy eksperymentu, który byłby światowym 
eksperymentem na dzieciach. My jesteśmy raczej, 
mówiąc bardzo ostrożnie, w ogonie krajów, które do-
konują takiej zmiany. Mamy bogatą bazę, jeśli chodzi 
o porównanie tego, jak się z tym problemem zmierzył 
szereg innych krajów o kulturze podobnej do polskiej, 
i jakie to dało rezultaty. I właśnie ten rezultat nie-
wątpliwie jest pozytywny, to znaczy tam, gdzie jest 
obowiązek szkolny dla sześciolatków, to zarówno sam 
system kształcenia przebiega harmonijnie, daje dobre 
rezultaty, również na uniwersytetach rezultaty są bar-
dzo dobre… Oczywiście problem jest bardziej złożo-
ny, tu nie chodzi tylko o ten jeden rok, ale, mówiąc 
krótko i może trochę niegrzecznie… Powiedziałbym 
nawet tak. Z naszego kraju o tysiącletniej tradycji 
i o dużym doświadczeniu edukacyjnym oraz znacz-
nych osiągnięciach dużo młodych ludzi jedzie do 
kraju, gdzie obowiązek szkolny zaczyna się w wie-
ku lat pięciu, bo kultura życia i organizacja życia 
społecznego ich przyciągają. Oczywiście nie jest to 
tylko sprawa samego obowiązku szkolnego. Na to 
się składa dużo, dużo więcej czynników, również to, 
że historia, przebieg wojny i to, co się zdarzyło po 
wojnie, w wielu innych krajach dawało tym krajom 
znacznie większe szanse. Trzeba sobie powiedzieć, 
że to nie jest tylko sprawa edukacji. Nasza eduka-
cja była ułomna z wielu powodów. Po tym wielkim 
tąpnięciu wojennym nastąpił może jeszcze gorszy 
proces wieloletniej erozji edukacji i wypaczeń w sys-
temie socjalistycznym, mimo że pod względem me-
rytorycznym niejednokrotnie wartość tej edukacji 
była znacząca, szczególnie w zakresie nauk przy-
rodniczych i ścisłych. Tak że to jest sprawa bardzo 
skomplikowana.

posiedzenia komisji. Tak więc nie życzę sobie tego – 
mówię to w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej 
– aby pan używał takich słów w stosunku do nas. 
Bardzo proszę o przeprosiny. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, ja tylko chcę zauważyć, że to nie 
było sprostowanie, tylko polemika.

(Senator Jan Żaryn: Można?)
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Ja oczywiście przepraszam, jeżeli tak zostałem 
zrozumiany…

(Senator Bogdan Klich: Przyjmuję przeprosiny.)
Ewidentnie nie powinienem używać takich słów 

w tym sensie, ale ja powiedziałem tylko o jednym 
państwa argumencie, że wydaje mi się argumentem 
nielicującym z poziomem naszej dyskusji, to znaczy 
o odwoływaniu się do przykładów zewnętrznych jako 
rzekomo lepszych tylko dlatego, że są zewnętrzne. 
I to jest uwłaczające dla nas, nie dla państwa czy 
dla Platformy Obywatelskiej jako partii. Tak że sło-
wo „uwłaczające” było skierowane raczej pod moim 
adresem, to znaczy że to ja się czuję dotknięty. Ale 
jeżeli zostało to zrozumiane odwrotnie, to bardzo 
przepraszam, na pewno będę się starał unikać tego 
typu zadrażnień niemerytorycznych. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu, senatora Piotra Wacha, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, przedstawiam wniosek mniejszości 

dotyczący tego, aby ustawę odrzucić, a więc jest on 
radykalny.

Chciałbym również w pewnym sensie podzięko-
wać panu profesorowi Żarynowi za jego wystąpienie, 
bo bardzo mocno się z nim nie zgadzam, ale bar-
dzo wyraźnie zarysował on różnice, zarysował to, 
o co się spieramy, oprócz szczegółów legislacyjnych 
i praktycznych. O tych szczegółach legislacyjnych 
i praktycznych również należy mówić, ale właści-
wie, jak by to powiedzieć, ta różnica, ten spór jest 
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(senator sprawozdawca P. Wach) zmiana wyrządzi krzywdę. Oczywiście do niedaw-
na ta krzywda istniała, bo jednak cały czas istniał 
obowiązek dla siedmiolatków, przez wiele, wiele lat, 
odkąd pamiętamy. Niemniej jednak nasza ustawa, 
pomimo dużych trudności, naprawiała wspomnianą 
kwestię. Tak że to, o czym powiedziałem, uważam 
za największy problem.

Powiedziałbym również, że problemem jest to, że 
cofa się istotne prace przygotowawcze i wdrożenio-
we. Być może one nie były idealnie prowadzone, ale 
konsultacje były szerokie, próby były szerokie, przy-
gotowania w szkołach też. Oczywiście, słyszeliśmy 
o pewnych niedociągnięciach w omawianym tu za-
kresie, ale należało iść raczej w kierunku kontynuacji, 
poprawy i wzmocnienia tych elementów, co do któ-
rych już było widać, że nie funkcjonują najlepiej, je-
żeli chodzi o przygotowanie. Tak że właściwie mamy 
tu do czynienia ze zmarnowaniem pewnego dorobku, 
z pewnym cofnięciem się. I jestem przekonany, że po 
pewnym czasie będzie kolejna zmiana, która przy-
wróci obowiązek szkolny dla sześciolatków. A te lata 
i wysiłki będzie można uznać za zmarnowane. Pewne 
szczegółowe kwestie, które tutaj były i będą dyskuto-
wane… Wszystko to będzie właściwie zmarnowane.

Proszę państwa, trudno nie wspomnieć tutaj rów-
nież o powodowanym tym wszystkim pewnym chaosie 
w systemie edukacyjnym. Są drobniejsze i ważniejsze 
skutki sytuacji, o której tu mowa. Do ważniejszych 
skutków zaliczyłbym to, że pierwszoklasiści właści-
wie… W systemie po zmianie klasy pierwsze będą 
pustawe. Z chęci zapełnienia tych pierwszych klas wy-
nika możliwość dobrowolnego powtarzania pierwszej 
klasy, bez oceny, bez klasyfikacji. To jest ekspery-
ment, którego rzeczywiście nikt wcześniej nie prze-
prowadzał. I tym będziemy mogli się szczycić. Tylko 
obawiam się, że skutek będzie negatywny, dlatego że 
konotacja ewentualnego powtarzania klasy, nawet po 
wszelkich tłumaczeniach i nawet bez klasyfikacji, po-
zostawi ślad. Nie wiemy dokładnie, jaki, ale jestem 
przekonany, że będzie to ślad negatywny. Tak że nie 
warto tego, o czym tu mowa, robić.

Powiedziałbym również, że poważny dorobek 
zostaje tutaj, przy tej okazji… Ewentualne wprowa-
dzenie ustawy – a wydaje mi się, że właśnie na nie 
są największe szanse, szanse mojego wniosku nie są 
zbyt wysokie, ale staram się państwa do niego przeko-
nać – spowoduje, że po prostu się cofniemy, stracimy 
kolejne lata. Nie wspomnę już o tym, że przy okazji 
zostaną stracone i pieniądze, i wysiłek organizacyj-
ny. Być może także sprawy kadrowe, jeżeli chodzi 
o nauczycieli… Takie wątpliwości wyrażali, i dobrze 
je artykułują, na przykład przedstawiciele Związku 
Nauczycielstwa Polskiego czy innych instytucji. Ja nie 
będę się nad tym wszystkim rozwodził, bo tutaj nie 
chodzi o buchalterię. Zgadzam się z panem Żarynem, 
że tutaj chodzi o pewne pryncypia.

Ale my, będąc krajem, który na to się zdecydował 
dzięki ustawie Platformy Obywatelskiej, już po sta-
dium przetestowania tego w innych krajach… No, je-
steśmy przekonani, że jest to krok… że był to krok… 
nie, że jest to krok – ustawa obowiązuje nadal, ale ma 
być zniesiona – korzystny i służący rozwojowi. Tym 
bardziej że wprowadzana ona była w sytuacji dużych 
trudności. Faktem jest, że znaczna część rodziców 
protestowała przeciw tym rozwiązaniom. Faktem jest, 
że nie zostało przeprowadzone referendum w tej spra-
wie. Jednak również bardzo duża część rodziców tego 
typu krok popierała i trzeba wziąć pod uwagę także 
istnienie tak zwanej milczącej większości. Duża część 
ludzi to akceptowała.

Należy również wziąć pod uwagę rzecz następu-
jącą. Otóż zmiana rozpoczynania obowiązku szkol-
nego z siedmiu lat na sześć lat właściwie rodziny 
i praktykę… ta zmiana wytrącała zarówno instytucje 
oświatowe, jak i przede wszystkim rodziny z wygod-
nych kolein. Krótko mówiąc, ludzie byli przyzwycza-
jeni – to były doświadczenia starszych sióstr, braci, 
a również doświadczenia osobiste – do tego, że tak to 
było. Zaczynało się w wieku siedmiu lat i właściwie 
było wiadomo, co robić, a tutaj pojawił się pewien 
problem i konieczność zmiany. Oczywiście to było 
przygotowywane. To było przygotowywane przez 
obowiązek przedszkolny, który tak czy inaczej będzie 
utrzymany, i to było przygotowywane również przez 
kilka lat dobrowolnego zapisywania sześciolatków do 
szkół. Tak że mamy również własne, i to pozytywne, 
rezultaty kształcenia sześciolatków, którzy na ogół 
byli młodsi od innych w klasie.

Dlaczego uważamy ten krok i to cofnięcie za de-
strukcję? Bo tak bym się nawet… Państwo to nazywa-
cie dobrą zmianą i ja wierzę w dobre intencje, ale we-
dług mnie to jest destrukcja, i to na kilku poziomach. 
Przede wszystkim to rozwiązanie obniża, psuje… 
Ono najmocniej uderza w rodziny i dzieci najbardziej 
zaniedbane. I to nawet nie przez tę pierwszą klasę, tyl-
ko przez to, że obowiązek przedszkolny właściwie za-
czyna się w wieku sześciu lat. Przecież dopiero szkoła 
pokazuje niejednokrotnie najróżniejsze zaniedbania 
i braki dzieci z rodzin, które nie są rodzinami – tak 
je nazwijmy – inteligenckimi, wielkomiejskimi, ale 
są rodzinami, w których są trudności wychowawcze 
i trudności w opiece nad dziećmi, w których te dzieci 
nie są tak dokładnie obserwowane, bo nie obserwu-
je się, jak one się wysławiają, jak one funkcjonują. 
W przypadku obniżenia wieku obowiązku szkolne-
go i wieku obowiązku przedszkolnego właściwie te 
rodziny miały szansę najwięcej na tym zyskać. Bo 
rodziny, w których dzieci czytają – nieraz rodzice 
się tym szczycą, że one czytają w młodym wieku 
itd. – nie są ze środowisk zaniedbanych. Tak więc ta 
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(senator sprawozdawca P. Wach) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zgłaszałem się jako 

pierwszy, ale chyba nikt mnie nie zauważył.)
Pan senator Fedorowicz rzeczywiście był pierw-

szy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja ustąpię panu mar-

szałkowi ze względu na szacunek.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja nie chcę, 

żeby pan senator musiał…)
Pan senator sekretarz informuje mnie, że pierwszy 

był jednak marszałek Borusewicz. A więc marszałek 
Borusewicz, a później pan senator Fedorowicz.

Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Mam pytanie do sprawozdawcy większości z PiS, 
pana senatora Żaryna. W związku z tym, co PiS za-
mierza – chodzi o cofnięcie reformy – niewątpliwie 
będzie mniej uczniów nie tylko w klasie pierwszej, 
ale także w drugiej, ponieważ uczniowie będą zosta-
wieni także w klasie drugiej. No, za moich czasów, 
kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, zostawiało 
się w klasie nieuków. 

Ilu w związku z tym nauczycieli zostanie zwol-
nionych? Ilu nie będzie miało pracy? Poproszę o sza-
cunek, o jakiś szacunek w tej sprawie. Kilkanaście, 
kilka tysięcy, kilkadziesiąt… To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Ja nie poczułem się urażony przez 
pana senatora Żaryna – ja nie czuję się urażony tym, 
że my porównujemy nasze rozwiązania do rozwiązań 
w Unii Europejskiej – ale chciałbym zapytać, w jakich 
krajach w Europie jest ten obowiązek w przypadku 
siedmiolatków. Wiem, że jest w Rosji. Wolałbym jed-
nak porównywać się do krajów Unii Europejskiej niż 
do Rosji. Proszę odpowiedzieć na pytanie, w jakich 
krajach europejskich, nie tylko Unii Europejskiej…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo.
Najpierw spróbuję odpowiedzieć na pierwsze pyta-

nie. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – myślę, że pani minister będzie mogła to 
potwierdzić albo sprostować – nie ma… Ministerstwo 
w ogóle nie zakłada potrzeby zwolnień ani koniecz-
ności zwolnień. Czas oczywiście pokaże, bo nie da 
się wszystkiego przewidzieć, ale… Jak rozumiem, 
jednym z wentyli bezpieczeństwa w tym zakresie 

W ocenie Platformy Obywatelskiej, również 
w mojej osobistej ocenie… Ja mówię na podstawie 
doświadczeń, jakie mam jako profesor, jako osoba, 
która miała do czynienia ze studentami i wie, że 
obecnie nasi studenci, we wszystkich grupach wie-
kowych, w sytuacjach, kiedy następuje wymiana, 
gdy pracują w zespołach międzynarodowe, odstają 
wiekowo i czują się niekomfortowo, czują się za 
starzy. Dochodzi do tego, że są starsi aż o dwa lata. 
A takie dwa lata w wieku osiemnastu czy dwudzie-
stu jeden lat są widoczne. Ja już nie będę mówił 
o moim wnuku, który właściwie w wieku dwudzie-
stu lat był już po college’u i pojechał do Tanzanii 
jako wolontariusz, nauczyciel-wolontariusz. Nasi 
studenci są po prostu za starzy. Są marnowani. 
Jest strata na samym wstępie, bo zaniedbuje się 
tych słabych i marnuje się tych, którzy mogliby coś 
zdziałać. Skraca się im horyzont czasowy. No, są 
dłużej pod opieką mamusi, ale taka tendencja ist-
nieje w świecie z innych powodów. I jest właściwie 
karykaturalna. Absolutnie nie powinniśmy czegoś 
takiego popierać.

Bronię tu przede wszystkim koncepcji, jak rów-
nież realizacji wspomnianej koncepcji – aczkol-
wiek nie w 100%, jako że realizacje w tak trudnych 
sprawach nigdy nie są idealne – które wprowadzała 
Platforma Obywatelska. Uważam, że zmiana przez 
państwa proponowana, choć zapewne szczera, bo 
wynikająca z ideologii, jak również z obietnic – tu 
jest, jak wszędzie, element polityczny – nic dobrego 
nie przyniesie i będzie tylko wymagała kolejnych 
zmian. Dlatego też apeluję, wnosząc o jej odrzuce-
nie, aby w sytuacji, gdyby proponowana noweliza-
cja weszła w życie, ministerstwo zmieniło podejście 
i zamiast mówić o wielkim osiągnięciu… Mówienie 
„spełniliśmy obietnicę wyborczą” byłoby prawdą, ale 
ta zmiana to nie jest wielkie osiągnięcie. Trzeba by 
podejść do tego tak: postaramy się zachęcać rodziców 
do dobrowolnego posyłania dzieci do szkoły w wieku 
sześciu lat. Niech to następuje, przy promocji ze stro-
ny ministerstwa, stopniowo, a jak to dojdzie do 90%, 
a minie zapewne parę lat, będzie można spokojnie 
ten obowiązek w sposób bardziej miękki przywrócić. 
Jak nie, trzeba będzie to zrobić ruchem radykalnym 
i być może będziemy o tym dyskutowali kolejny raz 
po stracie lat pięciu, sześciu, nie wiem ilu… Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.
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(senator J. Żaryn) na przykład sprawy tego, czy gimnazja mają dalej 
istnieć, czy nie. To się będzie układało w pewną 
logikę, która niewątpliwie będzie mówiła o tym, że 
mamy własne, polskie rozwiązania systemowe, któ-
rych znaczenie ma być przede wszystkim takie, żeby 
właśnie to dobro wypływające z rodzinnego kształ-
cenia i wychowywania dzieci nie było zbyt drastycz-
nie kontrowane przez szkołę, która ma możliwości 
oddziaływania, naszym zdaniem, moim osobistym 
zdaniem, niebezpieczne, wynikające oczywiście 
także z tego, że Unia Europejska jest dostarczyciel-
ką bardzo niebezpiecznych projektów edukacyjnych. 
To wszystko się wiąże ze sobą. Państwo oczywiście 
to wiedzą, my też to wiemy. A więc jesteśmy zwo-
lennikami dwóch różnych, szeroko rozumianych 
systemów ochrony dziecka i młodzieży polskiej, 
naszym zdaniem. Państwo są zwolennikami ochro-
ny możliwości awansu dzieci polskich i młodzieży 
polskiej w kontekście zmieniających się europejskich 
wyzwań, w których to wyzwaniach naszym zdaniem 
dominuje bardzo daleko idące niebezpieczeństwo 
zniszczenia rodziny. I tu nie ma ani kompromisu, 
ani…

(Senator Jan Rulewski: Przez naukę?)
Nie, nie przez naukę. Wie pan doskonale, że nie 

przez naukę, tylko przez treści.
(Senator Bogdan Klich: Przez wiedzę?)
Nie, wiedza sama w sobie nie jest zła, tylko zakres 

tej wiedzy, sposób prezentowania tej wiedzy, która – 
jak wiadomo – opiera się na aksjologii, jak wszystko 
w życiu. Jeżeli zbiór wartości jest tak różny, że we-
wnętrznie nie do pogodzenia, to nie ma kompromisu. 
Tak jak powiedziałem w czasie posiedzenia komisji 
w dyskusji z panem, to jest system zero-jedynkowy.

(Senator Bogdan Borusewicz: To wyjdźmy z Unii.)
(Senator Jan Dobrzyński: A dlaczego mamy wyjść 

z Unii?)
Nie, trzeba zmieniać Unię, dlatego że my jeste-

śmy podmiotem, a nie przedmiotem Unii. Będziemy 
zmieniać Unię. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Fedorowicz.
(Głos z sali: Od biedy zapyta, Panie Marszałku.)

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do pana profesora 
Żaryna nie mam pytań, choć zupełnie się z panem nie 
zgadzam, bo wie pan, Kraków powstał na prawie nie-
mieckim, Środa Śląska itd., nie byłoby Słowackiego 
bez Szekspira. Pan mówi, że nie ma się co wzoro-
wać. Dobrze, zostańmy przy swoim, nie chcę zgubić 
wątku.

będzie możliwość przejścia nauczycieli nauczania 
początkowego do nauczania przedszkolnego w jednej 
lub w drugiej wersji tegoż nauczania, co oczywiście 
może powodować pewne ludzkie problemy, perturba-
cje związane ze zmianą miejsca pracy, ale nie zmienia 
to puli nauczycieli, którzy byliby w edukacji dalej 
obecni, zatrudnieni. Takie przynajmniej są założe-
nia, a jeśli praktyka pokaże… No, oczywiście wtedy 
trzeba będzie do tego wrócić.

Ja nie do końca wiem, dlaczego pan, Panie 
Senatorze, twierdzi… Poza pierwszą klasą, która 
oczywiście będzie takim, można powiedzieć, miej-
scem, w którym odbije się fakt wprowadzenia, a na-
stępnie wyprowadzenia poprzedniej reformy, bo tu 
jest pewien oczywisty koszt… W przypadku drugiej 
klasy już tego zagrożenia nie widzę. Może ono bę-
dzie, ale nie jest ono aż tak czytelne jak w przypadku 
pierwszej klasy. Nie wiem, skąd pan senator wie, jakie 
będą decyzje rodziców i dzieci.

(Głos z sali: Art. 11 tej ustawy.)
On daje możliwość, ale nie znamy zakresu realiza-

cji tej możliwości, więc raczej spokojnie… To dopiero 
będzie zauważone.

A jeśli chodzi o te państwa, w których jest obo-
wiązek rozpoczęcia edukacji w wieku siedmiu lat, 
to ja wiem o Rosji i Finlandii. Jest jeszcze trzecie 
państwo… To znaczy było, bo Turcja zmieniła…

(Senator Mieczysław Augustyn: I Rumunia.)
I Rumunia, tak? No to cztery.
(Rozmowy na sali)
Ja wiem o tych…
(Senator Mieczysław Augustyn: Rumunia już to 

zmieniła.)
A, też zmieniła. No to chyba zostały Rosja 

i Finlandia.
(Głos z sali: I Polska.)
(Rozmowy na sali)
Ale to, że tak powiem, nie wpływa na ocenę tejże 

decyzji w tym sensie… Podkreślam raz jeszcze – 
i dziękuję panu senatorowi Wachowi, że też to uznał 
za wiodący spór między nami – że niewątpliwie 
mamy inny stosunek do polskiej rodziny. To nas 
różni. Inaczej definiujemy jej potrzeby, inaczej de-
finiujemy znaczenie. Wiemy oczywiście, że za tym 
kryje się też – tylko to już nie w tej ustawie – inne 
rozumienie szkolnego obowiązku. My ewidentnie 
jesteśmy zwolennikami tego, by w polskiej szko-
le – i tak nam też społeczeństwo podpowiedziało 
– zwyciężała tradycja, to znaczy pewna wyjątko-
wość naszej, wyjątkowej jak każdego innego narodu 
europejskiego, ścieżki edukacyjnej polskich dzieci 
i młodzieży. Jest to wizja wewnętrznie w miarę ko-
herentna. I o niej będziemy się dowiadywali w ra-
mach kolejnych ustaw edukacyjnych, dotyczących 
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(senator J. Fedorowicz) Kolejne pytanie, które tutaj padło, dotyczyło kwe-
stii dofinansowania przedszkoli. Z tego, co pani mi-
nister powiedziała na posiedzeniu komisji, wynika, 
że są czy będą dodatkowo przygotowane 74 miliony 
zł właśnie na wsparcie w zakresie przedszkoli. To ja 
tyle na podstawie tego, o czym mówiliśmy na po-
siedzeniu komisji. A o uzupełnienie odpowiedzi na 
pytanie poproszę później panią minister.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Swoje pytanie kieruję do pana senatora Wacha, ale 
mogłoby być ono skierowane również do pana senato-
ra Zientarskiego albo do profesora, który przed chwilą 
sprawozdawał. Mam wrażenie, że nie oddajemy tutaj 
tego, co jest zapisane w ustawie. Pan senator cały czas 
mówił o tym, że edukacja dzieci zostanie odroczona 
w stosunku do tego, co jest zapisane w ustawie, o je-
den rok. My cały czas mówimy, że edukacja zaczyna 
się od siódmego roku życia, tymczasem w ustawie nic 
takiego nie jest napisane.

Chciałbym odczytać ust. 3 z art. 14. On jest 
następujący: dziecko w wieku sześciu lat jest obo-
wiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. W ustawie nie ma zatem zapisu, że 
dzieci zaczynają edukację i wychowanie poza rodzi-
ną dopiero od siódmego roku życia, nie ma informa-
cji, że tu jest zmiana. Faktycznie, dzieci uzyskują 
edukację poza domem rodzinnym. Zacytowałem 
tu odpowiedni przepis. Moje pytanie jest takie: czy 
to było przedmiotem obrad komisji, czy ten punkt 
został dostrzeżony?

Mówił pan na przykład o tym, że największe szko-
dy będą ponosiły dzieci ze środowisk zmarginalizo-
wanych, trudnych, w których rodzice nie dają sobie 
rady z wychowaniem, że te dzieci nie pójdą do szkoły 
i nie będą otoczone opieką ze strony pedagogów, co 
będzie ogromną stratą. Ale przecież w tej ustawie jest 
wyraźnie zapisane, że jest obowiązek wychowania 
przedszkolnego, a więc takiej straty nie będzie. Mało 
tego, one będą miały lepszą opiekę w przedszkolach 
niż w szkołach, dlatego że będą tam miały zapew-
nione posiłki, że będzie tam zapewniony standard 
pomieszczeń itd., itd. Czy komisja to rozważała? To 
nie jest ustawa, która zmierza do tego, żeby dzieci 
zaczynały edukację poza domem od siódmego roku 
życia. Nic takiego w tej ustawie nie jest napisane. 
De facto chodzi tu o szósty rok życia, a edukacja 
i wychowanie będą się po prostu odbywały w innych 
formach niż dotąd. Dziękuję.

Ja proszę o odpowiedź pana sprawozdawcę, sena-
tora Pająka, jeżeli wolno, dlatego że pan senator Pająk 
jest samorządowcem, i to burmistrzem miasta, które 
bardzo lubię. Zadam krótkie pytanie, może później 
je rozwinę, choć właściwie nie mamy o czym gadać. 
Widziałem takie dzieci, które poszły do szkoły, mając 
sześć lat, teraz są w drugiej klasie, ale ich kolegów 
rodzice do szkoły nie posłali. Teraz te małe dziew-
czynki, które poszły wcześniej do pierwszej klasy, 
są w drugiej klasie, a tamtym chłopakom jest wstyd 
z tego powodu, że są w pierwszej. Więc nie zawsze 
rodzice… Gdyby byli tak mądrzy jak my, to byliby 
senatorami. Nie zawsze rodzice wiedzą, co jest dobre 
dla ich dzieci, od tego my jesteśmy, nauczyciele, mogę 
tak o sobie powiedzieć, bo zajmuję się dziećmi.

Panie Senatorze, ja mam tu opinię, która pojawiła 
się wczoraj, ona nie jest oficjalna. Otóż okazuje się, 
że jeżeli wprowadzicie tę ustawę, to w przedszko-
lach w całej Polsce zabraknie trzysta sześćdziesiąt ty-
sięcy miejsc. To jest dokument… właściwie to nie 
jest dokument, to jest synteza, która została wczoraj 
przedstawiona w mediach. Proszę mi powiedzieć, bo 
w Krakowie jest bardzo poważny problem – a ja je-
stem senatorem z Krakowa – i dyrektorzy przedszkoli 
wiedzą, że sobie z tym nie poradzą, w jaki sposób 
zapewnicie miejsca dla dzieci, dla trzylatków, które 
będą chciały pójść do przedszkola.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, ja pytałem o to panią minister, 
jako były wójt i były starosta – ponad dwadzieścia 
jeden lat pełniłem te funkcje – spotykałem się z taki-
mi problemami i na etapie szkoły podstawowej, i na 
etapie szkoły średniej, jednocześnie, mając ośmioro 
dzieci i posyłając je do szkoły co trzy–cztery lata, 
zdaję sobie sprawę z tego, kiedy, w jakim momencie 
dobrze było je do szkoły posłać.

Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, na pewno, że tak 
powiem, bólem bólów jest to, że samorządy zawsze 
otrzymują pieniędzy mało. To nie ulega wątpliwości. 
Na posiedzeniu komisji pytałem panią minister między 
innymi o to, co będzie w przypadku takich szkół, które 
są małe i w których liczba dzieci spada, bo to jest na-
turalne. Czy wtedy jest szansa na dofinansowanie tych 
szkół, ewentualnie uwzględnienie ich poza subwencją? 
Pani minister odpowiedziała, że to będzie rozpatrywane 
przy okazji omawiania kwestii finansowania oświaty.

Jeżeli chodzi o przedszkola, to mnie jest trud-
no odpowiedzieć. Odpowiedź na to pytanie sceduję, 
że tak powiem, na panią minister, będę o nią prosił. 
Powiem tylko, że miejsc w przedszkolach przygoto-
wanych było dużo, z roku na rok liczba dzieci spada, 
więc nie wiem, dlaczego ma ich teraz brakować.
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na przykład, że musi mieć ukończone studia wyższe. 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie kieruję do pana senatora 
Pająka. Czy w trakcie posiedzenia komisji było 
wytłumaczone, czy było podnoszone, dlaczego 
w art. 30, kiedy mówi się o składzie komisji kon-
kursowej wyłaniającej kuratora oświaty, zostali 
wyłączeni dwaj przedstawiciele sejmiku woje-
wództwa? Czyli mamy tylko trzech przedstawi-
cieli ministra, dwóch przedstawicieli wojewody 
i przedstawicieli związków zawodowych. Zostali 
wykluczeni przedstawiciele sejmiku wojewódz-
twa, czyli to jest tak, jakbyśmy samorząd odsuwali 
od możliwości… Bo tutaj oczywiście nawet nie 
ma możliwości, żeby przedstawiciele sejmiku za-
ważyli na wyniku tego konkursu, ponieważ i tak 
rząd… Jest minister i wojewoda, więc mają zde-
cydowaną większość w komisji konkursowej. Czy 
tutaj chodzi o to, żeby przedstawiciele samorządu 
nie mieli możliwości wglądu w przebieg konkur-
su? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Żaryn chce odpowiedzieć?
(Senator Jan Żaryn: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Szanowni Państwo, tym razem bardzo krótko. 
Podniesiono tę kwestię tylko i wyłącznie w ramach 
pewnej troski. Podnoszono, że rzeczywiście zmienio-
no w ustawie wymagania dotyczące kuratora oświaty 
i nie ma już zapisu dotyczącego trzyletniego stażu 
w pracy o takim charakterze nadzorczym. Ale nie 
było żadnych głosów w dyskusji, wspierających bądź 
polemizujących… Zatem takie zdanie w tej sprawie 
zaistniało, ale jakby bez konsekwencji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Pająk chce odpowiedzieć?

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, to na po-
siedzeniu komisji powiedziano bardzo krótko, powie-
dziano, że minister powołuje i odwołuje kuratorów na 
wniosek wojewodów. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące 
składu komisji czy przebiegu konkursu, ten temat 
na posiedzeniu komisji w ogóle nie był poruszany. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce odpowiedzieć?
(Senator Piotr Wach: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Odpowiem krótko na to pytanie. To jest pytanie 
bardzo, bardzo sensowne i istotne. Po pierwsze, ko-
misja właściwie nie zajmowała się bezpośrednio tym 
problemem. Ja tę sprawę podniosłem, uzasadniając 
straty wynikające z nowelizacji. Strata jest ponoszona 
przez dzieci, w szczególności dzieci ze środowisk, 
o których mówiłem, w których dzieci mają trudniej 
w takim jakby sensie otoczenia intelektualnego. 
Polega to na tym, że obowiązek przedszkolny istnie-
je i jest explicite zapisany w odniesieniu do dzieci 
w wieku sześciu lat. A przy obowiązku szkolnym 
dzieci w wieku sześciu lat obowiązek przedszkolny 
dotyczy dzieci młodszych, a więc dzieci w wieku 
pięciu lat. Tak więc obowiązkowe wejście dziecka 
w system jest tu opóźnione o rok. Oczywiście, o ile 
dobrze pamiętam nowelizację, samorządy powinny 
zapewnić możliwość edukacji przedszkolnej dzie-
ciom w wieku od trzech do sześciu lat. Prawda? Tak 
to chyba jest tam zapisane. Ale jeśli chodzi o twardy 
obowiązek, to jest tu opóźnienie o rok. I stąd wynika 
ta strata.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:

Szanowni Państwo Senatorowie! Ja mam pytania 
do dwóch panów sprawozdawców, do pana senatora 
Żaryna i do pana senatora Pająka.

Pierwsze kieruję do pana senatora Żaryna. Czy 
w trakcie prac komisji wytłumaczono, dlaczego 
w art. 30 procedowanej ustawy zmniejszono wy-
magania, które musi spełniać kandydat na kuratora 
oświaty? Otóż według ustawy, która obowiązuje, 
kandydat na kuratora oświaty musi mieć co naj-
mniej trzyletni staż na stanowisku wymagającym 
sprawowania nadzoru pedagogicznego. W obecnie 
omawianej ustawie zostało to usunięte, wystarczy, że 
ma siedmioletni staż na stanowisku nauczyciela. Czy 
ta sprawa była podnoszona? Bo to jest bardzo istotny 
element. Teoretycznie ktoś, kto nawet nie był wicedy-
rektorem szkoły, może stać się kuratorem, wystarczy 
że przez siedem lat gdzieś w jakiejś szkole nauczał. 
Oczywiście nie mówię o pozostałych wymaganiach, 
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Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, myślę, że jeśli chodzi o szczegóły 
tego, co zostało przygotowane, co zostało zainwe-
stowane, to poproszę o uzupełnienie panią minister. 
Ale wydaje mi się, że to wszystko nigdzie nie zosta-
nie stracone. Bo jeżeli na przykład patrzę na szkołę 
w gminie Zawoja, to widzę, że połączyli dwie szkoły 
i w jednej szkole teraz się uczą dzieci, a z drugiej 
szkoły zrobili piękne przedszkole. I jeszcze nawet 
muszą dołożyć, dofinansować, żeby to funkcjonowało. 
Ale tutaj jest też przekształcenie oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola 
i termin tego przekształcenia przesunięto z 1 wrze-
śnia 2016 r. na 1 września 2019 r. Jeżeli więc te klasy 
są przygotowane, jeżeli wszystko jest, dlaczego nie 
można tam zrobić oddziałów przedszkolnych czy nie 
można tego wykorzystać? Nie wydaje mi się, żeby 
z tego powodu mogła być duża strata.

Jeśli chodzi o sprawy związane ze zwolnieniami 
– chociaż wątpię, że one będą – odprawy nauczycieli 
i te sumy, które będą z tego wynikały, to panu nie od-
powiem, bo po pierwsze, ten temat nie był poruszany 
na posiedzeniu komisji, a po drugie, chcę poprosić 
panią minister, żeby, jeżeli ma jakiekolwiek dane w tej 
sprawie, odpowiedziała panu na to pytanie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy pan senator Zientarski chce odpowiedzieć 

na pytanie?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! No niestety, je-
śli chodzi o te pytania, to nie sposób na nie odpo-
wiedzieć, co jest konsekwencją braku możliwości 
– o tym mówiłem na początku jako przedstawiciel 
mniejszości – przygotowania opinii, nawet poprosze-
nia o opinię samorządów, już nie mówiąc o analizach. 
Powiedziałem tylko o tym, że samorząd powiatów 
był przeciwny tej reformie. Niewątpliwie nie będzie 
można wszędzie wykorzystać tych, można powie-
dzieć, miejsc, które były specjalnie przeznaczone 
dla sześciolatków w szkołach, i na pewno nie będzie 
można ich wszędzie połączyć i stworzyć odrębnych 
przedszkoli przy szkołach. To będą sytuacje rzad-
kie, na pewno w miastach, być może i w tych mniej-
szych, taka możliwość w jakimś zakresie mogłaby 
być zrealizowana. Tak więc niewątpliwie część tych 
obiektów specjalnie przygotowanych nie będzie wy-
korzystana.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Do zadania pytania zgłosił się pan senator 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Do pana senatora Pająka i do pana senatora 
Zientarskiego mam pytanie o koszty. Sam w towa-
rzystwie rzecznika i w towarzystwie rzecznika praw 
dziecka wizytowałem wiele szkół, ponieważ było wie-
le skarg, była sprawa referendum itd. I ja sobie zada-
łem trud, żeby pojechać po prostu do tych szkół i zo-
baczyć, jak one są przygotowane… czy one w ogóle są 
przygotowane. I tam towarzyszący mi samorządowcy 
mówili o dużych nakładach, które ponieśli po to, żeby 
przygotować specjalne oddziały z oddzielnym wej-
ściem, z oddzielnym placem zabaw, z oddzielnym 
boiskiem dla tych maluchów. Czy zostały oszacowane 
koszty tych niepotrzebnych teraz albo w większości 
niepotrzebnych inwestycji? To były publiczne pie-
niądze – w części rządowe, w części samorządowe – 
które wydano na inwestycje, które w znacznej części 
lub w całości będą teraz bezużyteczne. Dla tych, że 
tak powiem, idących starym trybem siedmiolatków 
te inwestycje nie były potrzebne. Pytanie jest takie: 
czy samorządy wskazywały na te koszty?

I druga kwestia, pytanie bardziej do pana senatora 
Zientarskiego. Czy na posiedzeniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej mówiono 
o tym, ile tak naprawdę kosztować mogą samorządy 
odprawy dla nauczycieli, którzy nie znajdą zatrud-
nienia? Moja wiedza jest taka, że trzeba półtora roku 
się kształcić, żeby się przekwalifikować. Zrobienie 
tego w tym czasie, kiedy ta ustawa ma wejść w życie, 
jest niemożliwe. Nie jest możliwe proste przesunięcie 
tych nauczycieli, nie jest to w żadnej mierze zagwa-
rantowane ustawą. W związku z tym wielu nauczy-
cieli straci pracę – już kończę, Panie Marszałku – 
i to będzie kosztowało, a środki na to będą nie tylko 
z tej subwencji, którą samorządy dostają, ale i z tej 
ogromnej części, którą zwłaszcza samorządy miejskie 
dopłacają. Czy znany jest koszt tej operacji?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy pan senator Pająk chce odpowiedzieć na py-

tanie?
(Senator Waldemar Bonkowski: Na referendum 

Komorowskiego poszło 80 milionów zł.)
(Senator Robert Dowhan: Prezydenta 

Komorowskiego.)
(Senator Jan Dobrzyński: A co tam 80 milio-

nów…)
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(senator P. Zientarski) Senator Andrzej Misiołek:

Ja chciałbym sprostować słowa pana senatora 
Zientarskiego, który powiedział, że przekwalifiko-
wanie nauczyciela wymaga skończenia przez tego 
nauczyciela jakiegoś kursu. Niestety, Panie Senatorze, 
ale…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, to jest polemika.
(Senator Andrzej Misiołek: Proszę?)
To jest polemika. Czy pan senator Zientarski mó-

wił o pańskiej wypowiedzi?
(Senator Andrzej Misiołek: To nie jest polemika. Ja 

chcę tylko sprostować i powiedzieć, że to jest błąd.)
Ale to nie jest sprostowanie, Panie Senatorze. 

Sprostowanie dotyczy błędnie zrozumiałej lub nieści-
śle przytoczonej wypowiedzi, pańskiej wypowiedzi. 
Czy tak było?

(Senator Andrzej Misiołek: Poniekąd.)
Chyba nie.
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do obydwu panów sprawozdaw-

ców: pana senatora Pająka i pana senatora Żaryna. 
Mówili panowie, że komisje większością głosów były 
na tak. Chciałbym poznać skład komisji i dowiedzieć 
się, kto jak głosował. To jest na pewno ważne. To 
pierwsza sprawa.

Drugie pytanie. Dlaczego po raz kolejny w przy-
padku tak ważnej ustawy nie ma konsultacji i dla-
czego zrezygnowano z opinii Biura Legislacyjnego 
Senatu? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy pan senator Żaryn…
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Głosowanie, Szanowny Panie Senatorze, było 
przewidywalne: senatorowie członkowie Prawa 
i Sprawiedliwości głosowali za przyjęciem tejże usta-
wy bez poprawek; jeden senator, pan Wach, był prze-
ciw; jeden senator, także z Platformy Obywatelskiej, 
wstrzymał się od głosu. Jeżeli dobrze zapamiętałem, 
taki był wynik tego głosowania.

Pan przewodniczący, pan profesor Kazimierz 
Wiatr, zgodnie z procedurą przekazał głos przedsta-

Jeśli chodzi o kwestię zwolnień nauczycieli, 
to usłyszeliśmy opinię wnioskodawców, że na-
uczyciele zostaną przesunięci do wychowania 
przedszkolnego. Ja jako przedstawiciel mniej-
szości też mówiłem o tym, że tu w grę wchodzą 
inne kwalifikacje. W związku z tym, skoro chodzi 
o inne kwalifikacje, musi być przekwalifikowanie 
w postaci przynajmniej jakichś szkoleń i odpo-
wiedniego przygotowania. Tak że oczywiście ab-
solutnie nie oszacowano nie tylko liczby zwolnień, 
ale też, co jest konsekwencją tych zwolnień czy 
też przekwalifikowań, kosztów związanych z tym 
przeniesieniem. Poza tym trudno sobie wyobra-
zić, że będzie możliwe, szczególnie w miastach, 
przeniesienie nauczycieli ze szkół do przedszkoli, 
ponieważ przedszkola mają ograniczone możli-
wości lokalowe, które wykorzystywane są w tej 
chwili maksymalnie. Jest tam tylu nauczycieli 
przedszkolnych, dla ilu są możliwości lokalowe. 
A teraz nagle trzeba by budować nowe przedszko-
la, a na to czasu nie ma.

(Senator Jan Dobrzyński: Osiem lat na to było.)
Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Osiem lat było na to.)
No ale myśmy, że tak powiem, zagospodarowali 

te dzieci. Panie Senatorze, zarówno w szkołach, jak 
i w przedszkolach… Mówimy w tej chwili o prze-
noszeniu…

(Senator Jan Dobrzyński: Z przedszkola do żłob-
ka.)

…ze szkół do przedszkoli. Mówiliśmy o tym, 
że w przedszkolach zabraknie miejsc dla trzylat-
ków. Pytanie dotyczyło nauczycieli, ich przekwa-
lifikowania, ewentualnego przechodzenia do… To 
nie jest proces prosty i łatwy, a niewątpliwie kosz-
towny i na pewno, że tak powiem, nie w szerokim 
wymiarze możliwy do spełnienia w najbliższym 
czasie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Misiołek: Sprostowanie, Panie 

Marszałku.)
Pan senator Dowhan.
(Senator Robert Dowhan: A to sprostowanie, Panie 

Marszałku?)
(Senator Andrzej Misiołek: W trybie sprostowania, 

Panie Marszałku, chciałbym…)
Ale pan senator wie, że tryb sprostowania doty-

czy błędnie zrozumianej lub nieściśle przytoczonej 
wypowiedzi?

(Senator Andrzej Misiołek: Tak.)
Proszę bardzo.
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(senator J. Żaryn) (Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ale 
my nie zdążymy w ciągu 10 minut.)

Ale w Sejmie są głosowania.
(Senator Piotr Zientarski: To może przerwa?)
(Senator Jerzy Wcisła: Ale jak pani minister nie 

ma czasu…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Terasa Wargocka:

Dzień dobry państwu.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Być 

może będę mogła… Jeszcze nie zapadła decyzja, czy 
głosowania będą zaraz, czy później, a bardzo bym 
chciała odpowiedzieć na pytania, które już padły, 
a przede wszystkim rozwiać państwa wątpliwości.

Oczywiście każda zmiana budzi pewne obawy, 
nadinterpretacje, myślę, że w tej sytuacji nawet opór. 
Chciałabym bardzo wyraźnie na wstępie zaznaczyć, 
że kwestia obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu 
pojawiła się w debacie publicznej i w działaniach po-
selskich w 2009 r. I naprawdę ten bardzo długi okres, 
do roku 2014, kiedy wszystkie dzieci sześcioletnie bez 
względu na zdanie rodziców i pewnych środowisk, 
również naukowych i eksperckich…

(Senator Mieczysław Augustyn: Niektórych ro-
dziców.)

…zostały wysłane obowiązkowo do szkoły, ten 
czas był czasem debaty, konsultacji i pewnego sporu. 
I w takiej sytuacji, o czym państwo wiecie, w kam-
panii wyborczej formułowano w tym zakresie pewne 
postulaty. Dobrze też państwo wiecie, że gdy poja-
wiają się ważne problemy społeczne, to obywatele 
szukają kontaktu z politykami.

Nie ukrywaliśmy, że przez całe sześć lat debaty nad 
sześciolatkami w szkole Prawo i Sprawiedliwość stało 
po stronie rodziców. Myślę, że wszyscy to pamiętamy 
i z tym się zgodzimy. Ta ustawa jest konsekwencją tej 
postawy Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie przyjmuję tu 
jako zarzutu albo jakiegoś odkrycia stwierdzenia, że jest 
to zrealizowanie obietnicy z kampanii wyborczej. Tak, 
jest to zrealizowanie obietnicy z kampanii, ale tak działa 
państwo demokratyczne. Z obywatelami nie rozma-
wia się co cztery lata, my z obywatelami rozmawiamy 
w sposób ciągły i wysłuchujemy argumentów. Ta ustawa 
jest próbą stworzenia pewnego kompromisu, pogodzenia 
dwóch przeciwstawnych idei uczenia i roli rodziców 
w edukacji własnego dziecka. W tej ustawie próbujemy 
nie rozstrzygać, a dać wybór rodzicom. Myślę, że jest 
bardzo mądra, bardzo demokratyczna i bardzo przemy-
ślana. Nie zabrania się rodzicom wysłać sześcioletniego 
dziecka do szkoły. Nie ma tu jakichkolwiek obwarowań 
formalnych, takich jakie były w poprzedniej ustawie, 
że dziewięćdziesiąt tysięcy rodziców musiało uzyskać 

wicielowi Biura Legislacyjnego. Pani reprezentująca 
to biuro poinformowała, że nie ma skonstruowanej 
opinii, co przyjęliśmy do wiadomości. Prawie wszy-
scy mówcy – pani minister, pani poseł sprawozdaw-
ca i my zabierający głos podczas tego posiedzenia 
– podkreślali, że konsultacje miały miejsce w Polsce 
i to praktycznie przez cały czas, kiedy za czasów 
rządów Platformy Obywatelskiej reforma dziś ist-
niejąca i mająca swoje skutki była wprowadzana. Te 
dwa lata to bez wątpienia był bardzo dobry czas na to, 
żeby się zorientować, jaki jest głos przede wszystkim 
rodzicielski i w jaki sposób te akcenty są rozkłada-
ne, a dotyczą dzisiaj już nie projektu, tylko ustawy. 
Podczas posiedzenia komisji zostało to wielokrotnie 
przypomniane, właśnie w związku z pytaniem o miej-
sce na konsultacje. To były te dwa lata.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wcisła.
Pan senator Pająk chce jeszcze odpowiedzieć? 

Dobrze.
Proszę.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o głosowanie, o „za” 
i „przeciw”, to przebiegało ono niejako po linii PiS 
i PO: 6 członków komisji z PiS głosowało za, a 5 było 
przeciw.

Jeśli chodzi o konsultacje, to temat w pewnym 
momencie był… Odpowiedź na to pytanie była taka, 
że na przykład akcja rodziców „Ratuj maluchy”, 
w ramach której zebrano ponad 1 milion podpisów, 
zorganizowana była po to, żeby przywrócić wiek 
siedmiu lat jako wiek rozpoczynania nauki w szkole 
przez dzieci.

Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to 
nie było takiej opinii. Nie jest to oskarżenie, że tak 
powiem, pod adresem biura, tylko obiektywnie nie 
miało ono czasu na to, żeby taką opinię przygotować. 
Opinii nie było.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Państwo Senatorowie, ponieważ o godzinie 16.00 
w Sejmie rozpoczynają się głosowania i pani mini-
ster Wargocka będzie musiała udać się na posiedzenie 
Sejmu, proponuję, żeby na chwilę przerwać pytania do 
senatorów sprawozdawców i oddać głos pani minister.

Bardzo proszę, Pani Minister.
(Senator Jan Rulewski: Ja mam pytanie do pani 

minister.)
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(sekretarz stanu T. Wargocka) to tej pracy nie zabraknie. Jeżeli chodzi o przedział, 
klasy I–III i sześciolatki w przedszkolu, to naprawdę 
liczba dzieci nam się nie zmienia. W związku z tym 
nie może zabraknąć pracy. I przedszkole, i szkołę 
podstawową, i oddział przedszkolny w szkole podsta-
wowej, bo tam też będą sześciolatki, prowadzi jeden 
organ prowadzący. I naprawdę, jeżeli sześciolatki zo-
staną w przedszkolu, to znaczy nie pójdą do szkoły, 
to w przedszkolach będzie musiało zostać zorgani-
zowanych więcej grup.

(Senator Jan Rulewski: Bez Karty Nauczyciela?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nauczyciele nie 

we wszystkich przedszkolach mogą pracować.)
Dlaczego bez Karty Nauczyciela?
(Senator Jan Rulewski: Bo nie we wszystkich 

przedszkolach są nauczyciele z Kartą Nauczyciela.)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, tam-

ta strona przeszkadza.)
Dobrze… To znaczy… O szczegółach jeszcze bę-

dziemy rozmawiać.
Druga kwestia: liczba uczniów w Polsce zmienia 

się co roku. Ona się zmniejsza. Ale z tego tytułu nie 
zmniejsza się proporcjonalnie liczba nauczycieli. To, 
że będzie mniej dzieci, nie oznacza, że będzie propor-
cjonalnie mniej klas. Proszę to uwzględnić w kalku-
lacjach i nie mówić o setkach czy dziesiątkach tysięcy 
nauczycieli, którzy stracą pracę. Nauczyciele napraw-
dę stracą pracę – i musimy się do tego też przygo-
tować – tylko proszę pamiętać, że nie z winy Prawa 
i Sprawiedliwości, kiedy dodatkowy rocznik w kla-
sach I–III, czyli sześciolatki z lat 2013, 2014 i 2015, 
wyjdzie z etapu nauczania początkowego. To wtedy 
faktycznie… Bo z powodu tego dodatkowego rocznika 
stworzono dwadzieścia trzy tysiące etatów. I proszę 
pamiętać, że za dwa lata będzie problem. A problem, 
który pojawi się w najbliższym roku, jest naprawdę do 
rozwiązania, będzie on niewielki, samorządy powin-
ny sobie z nim poradzić. Jeżeli nie, mogą się zdarzyć 
zwolnienia. W ramach 0,4% rezerwy oświatowej są 
pieniądze, które rekompensują organom prowadzącym 
odprawy dla zwalnianych nauczycieli. Naprawdę, nie 
będzie wielkiego problemu w 2016 r.

Nie będzie również… Nie przewidujemy więk-
szych problemów z finansowaniem, dlatego że samo-
rządy otrzymują subwencję naliczoną według stanu 
uczniów z 30 września roku poprzedniego. Tak więc 
generalnie w subwencjach samorządów są pieniądze 
na wszystkich sześciolatków w szkołach. I te pienią-
dze samorządy powinny wykorzystać na zwiększenie 
liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych i w przed-
szkolach. Poza tym zwiększamy dotację przedszkolną 
o 65 zł na jedno miejsce. Naprawdę, w 2016 r nie 
wydarzy się nic tragicznego.

Rok 2016 ma być poświęcony… Musi się odbyć 
debata dotycząca ustaleń pomiędzy rządem a samo-
rządem odnośnie do sposobu finansowania samorządu 

w poradni specjalistycznej, w poradni psychologicznej 
zaświadczenie, żeby nie wysyłać swojego dziecka do 
szkoły. Tego nie ma, nie ma przymusu dla rodziców 
dzieci sześcioletnich. A ci rodzice, którzy przez sześć 
lat w milionowej masie wyrażali swoje zdanie… Oni 
mogą sześcioletnie dziecko pozostawić w domu. Proszę 
państwa, oczywiście że podjęliśmy się rzeczy trudnej, 
ponieważ pewne zdarzenia miały miejsce. Dzieci sze-
ścioletnie są w szkołach. Można było naprawdę mach-
nąć ręką i powiedzieć: trudno, stało się. Ale prawda 
o funkcjonowaniu sześciolatka w szkole, prawda o tym, 
że polska szkoła nadal nie spełnia standardów szkół 
europejskich, w których uczą się dzieci młodsze, rów-
nież musi wybrzmieć na tej sali. Oczywiście samorządy 
podjęły bardzo duży wysiłek finansowy, żeby przygoto-
wywać, dostosować szkoły, sale do standardów związa-
nych z obniżeniem wieku szkolnego, ale jeszcze bardzo 
dużo jest do zrobienia. Tylko 30% szkół ma przysto-
sowane toalety i żeby załatwić swoje potrzeby, dzieci 
muszą wyjść z klasy na korytarz. Stołówki szkolne nie 
są odpowiednio wyposażone. To, co jest bardzo dużym 
zarzutem – i myślę, że głównie to odstrasza rodziców 
od wysłania swoich dzieci do szkoły – to fakt, że tyl-
ko 30% oddziałów, klas I–III ma swoją salę lekcyjną. 
Czyli dzieci po pięciu godzinach zajęć szkolnych idą 
do masowej świetlicy, w której są dzieci z klas I–VI 
w ogromnej masie i nauczyciel, który bardzo często 
pracuje tam w ramach godzin karcianych, bo samorządy 
w dużej mierze wykorzystały dodatkowe dwie godzi-
ny pracy nauczycieli w taki sposób, że skierowały ich 
do świetlic. A więc proszę naprawdę nie wywoływać 
jakichś kompleksów w rodzicach, że nie rozumieją, że 
świat poszedł do przodu. Na całym świecie najpierw 
przygotowuje się warunki, a później wysyła się tam 
ludzi, dzieci. U nas niestety ten proces przygotowania 
nie został zakończony.

Co proponujemy? Proponujemy stan przed zmianą, 
stan bardzo dobry dla dziecka, czyli sześcioletnie przy-
gotowanie przedszkolne z elementami, w formie zaba-
wy, pisania, czytania, liczenia i obowiązek szkolny od 
siódmego roku życia. Jeżeli dzieci nabędą tych umie-
jętności, świetnie będą się rozwijać, rodzic dziecka 
sześcioletniego będzie mógł wysłać dziecko do szkoły. 
Tyle w odniesieniu do całości sprawy. I prosiłabym: 
skończmy tę dyskusję, bo jest żenująca. Żenująca jest 
dyskusja tego typu, że polskie dzieci są gorsze, a Prawo 
i Sprawiedliwość to taki ciemnogród i wstecznictwo, 
że niczego nie rozumie. Nie, realia temu zaprzeczają.

Kilka kwestii bardzo ważnych, kwestii, które pań-
stwo podejmujecie jakby w związku z obawami, ale 
nie w związku z pewną konkretną wiedzą… Kwestia 
zatrudnienia nauczycieli. Proszę państwa, jeżeli nie 
zmieni się w systemie liczebność populacji dzieci, 
jeżeli w związku z tym nie zmieni się liczba godzin, 
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(sekretarz stanu T. Wargocka) wiedzieć, że minister poprzez kuratorów musi mieć 
wpływ na realizację polityki oświatowej państwa. To 
mówi ustawa i to mówi konstytucja. Edukacja niepu-
bliczna bardzo często jest cenna, dobra, ale ona ma 
uzupełniać system. Niech się rozwija, nikt tego nie 
kwestionuje. Tymczasem to przekazywanie szkół in-
nym podmiotom to jest właśnie uderzenie w nauczy-
cieli w największej mierze. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła, że wynagrodzenia nauczycieli pracujących 
nie na podstawie karty w niepublicznych placówkach 
prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty 
spadają o 40%, a czas pracy wzrasta o 30%. Tak że to 
naprawdę pokazuje, że jedynym motywem likwidacji 
są, że tak powiem, względy ekonomiczne.

Masowych zwolnień nie będzie.
Przedszkola, brak miejsc w przedszkolach. Na 

pewno pewien brak miejsc w przedszkolach może 
mieć miejsce. Ale nie liczmy w ten sposób, że cała po-
pulacja sześciolatków zostanie w przedszkolach i nie 
wpuści żadnego trzylatka. Ja otrzymałam z naszego 
departamentu prognoz taką informację, że mamy 200 
tysięcy wolnych miejsc w przedszkolach…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani Minister, przepraszam, ale jest już 16.03. Nie 
wiem, czy pani nie będzie musiała już…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Czy był telefon?)

(Głos z sali: Tak.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Mój telefon dzwonił?)
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Bo miała być infor-
macja… decyzja zapadała…)

To może przerwiemy teraz i pani minister… Czy 
pani minister mogłaby do nas wrócić po głosowa-
niach? Bo mamy pytania...

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Wrócę z ogromną 
przyjemnością…)

(Głos z sali: To zróbmy przerwę.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale co, to pytań nie 

będzie w ogóle?)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Dobrze. Ja za chwi-
leczkę wyjaśnię…)

Bo i tak musimy wrócić do pytań… Może po pro-
stu poczekamy, aż w Sejmie się zakończą głosowania, 
a teraz wróćmy do pytań do senatorów sprawozdaw-
ców.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Dobrze. Bardzo pań-
stwa proszę, pytajcie długo, żebym mogła wrócić.)

(Wesołość na sali)

– z tego powodu, że subwencja oświatowa jest złym 
instrumentem finansowania oświaty, i środowiska 
podnoszą tę kwestię od kilku lat, ale również z tego 
powodu, że ustawa o kwocie wolnej od podatku spo-
woduje ubytki w budżetach samorządów. I dyskusja 
na ten temat, w spokoju i przy dobrej współpracy, 
w 2016 r. naprawdę musi się zakończyć konstruktyw-
nymi decyzjami dla samorządu.

Proszę państwa, jedno zdanie odnośnie do kura-
tora. Tutaj ta kwestia mocno nie wybrzmiała, może 
w Sejmie bardziej. Ale proszę przyjąć naszą inten-
cję dania kuratorowi większego wpływu na reali-
zację polityki oświatowej państwa, ponieważ to, co 
wydarzyło się w ostatnich latach, przekroczyło już 
wszelkie granice zupełnej dowolności samorządów 
w organizowaniu nauczania w Polsce. Do czego zmie-
rzam? Najbardziej niepokojące zjawiska, na które od 
trzech lat zwraca uwagę ministrowi edukacji rzecznik 
praw obywatelskich, to wygaszanie szkół poprzez li-
kwidację naboru do kolejnych klas, czyli wygaszanie 
szkół nie poprzez likwidację, tylko poprzez, że się 
tak wyrażę, pełzające zmniejszanie liczby uczniów, 
i przekazywanie szkół innym podmiotom prawnym. 
Wiemy już, że jest gmina, w której wójt wszystkie 
swoje szkoły przekazał instytucji zewnętrznej. Taki, 
można powiedzieć, outsourcing. Rzecznik praw oby-
watelskich określił wspomniane zjawisko i skalę tego 
zjawiska jako łamanie konstytucji oraz podstawo-
wych praw i wolności obywateli. To jest naprawdę 
bardzo poważny sygnał i nad tym trzeba zapanować.

Samorządy są w szczególnie trudnej sytuacji, po-
nieważ są zadłużone na 74 miliardy zł, mają nową 
perspektywę finansową, chcą te pieniądze wykorzy-
stać, muszą wziąć kolejne kredyty, szukają pieniędzy 
wszędzie. I ta dyskusja o oświacie, gdzie dołożyć, 
skąd zabrać, skąd wziąć, będzie w najbliższych latach 
bardzo poważna, ale nie możemy również dopuścić 
do tego, że z subwencji oświatowej załatwia się inne 
sprawy rozwojowe w gminach. No nie możemy do 
tego dopuścić i po to ten kurator jest. Od decyzji ku-
ratora można się odwołać do ministra i w imieniu pani 
minister Zalewskiej mogę państwu zagwarantować, 
że żadna pusta szkoła lub szkoła, w której jest dwoje, 
pięcioro albo siedmioro dzieci, nie będzie broniona 
przez kuratora. I takie pytania, czy jak on nie pozwoli 
zlikwidować, to da pieniądze, naprawdę są nie na miej-
scu. My musimy wspólnie pracować dla Polski i dla 
naszego społeczeństwa. Nie twórzmy takiego podziału 
samorząd – rząd. Wiemy, że pieniądze dzielą, że jest 
to pewna norma, że będzie spór, ale zawsze musimy 
myśleć w ten sposób, że cel jest jeden: dobre funk-
cjonowanie państwa. I chociaż szanujemy autonomię 
samorządów i doceniamy bardzo wiele dobrych zmian, 
które się dokonały w polskiej oświacie, to trzeba po-
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(wicemarszałek A. Bielan) Kto jest za przyjęciem wniosku pani poseł 
Zdrojewskiej?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
16 senatorów głosowało za, 34 było przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wniosek nie przeszedł.
Powracamy do pytań do senatorów sprawozdawców.
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Kieruję swoje pytanie do sprawozdawcy komisji, 

profesora Żaryna.
Mianowicie wspomniał pan, Panie Profesorze, 

o jakiejś diametralnej różnicy w podejściu do na-
uczania dzieci. Nie rozumiem tego. Różnica polega 
tu na tym, że przedstawiciele Platformy i innych śro-
dowisk – bo sądzi tak nie tylko Platforma – uważają, 
że trzeba przyspieszyć edukację szkolną i rozpocząć 
ją wcześniej, w wieku sześciu lat. Państwo uważa-
cie, że powinno to być w wieku siedmiu lat. Wiem, 
że to nie jest spór tylko matematyczny. Czy mógłby 
pan wykazać przyczyny, dla których, pana zdaniem, 
polskie dziecko w wieku sześciu lat jest niedojrzałe 
do rozpoczęcia nauki?

Kolejne pytanie. Czy mógłby pan zauważyć, że 
dziecko, które później zacznie szkołę, później wejdzie 
w wiek dojrzały? Czy opowiada się pan za tym, żeby 
tatusie i mamusie, tak zwana młodzież z wąsami, 
siedzieli w ławkach szkolnych, zamiast pracować na 
chleb, na pomoc dla państwa czy rodziców?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

Ja bardzo przepraszam, Panie Senatorze, ale te 
pytania na pewno wykraczają poza moją obecną rolę, 
to znaczy rolę sprawozdawcy komisji. Być może sam 
też wykroczyłem poza tę rolę. Odpowiem na pańskie 
pytania, ale już nie jako sprawozdawca. Dobrze? Tak 
się umówmy. Chodzi o to, że te kwestie bez wątpienia 
nie były aż tak bardzo rozwijane podczas spotkania 
komisji.

(Senator Jan Rulewski: Ale ustawa jest o wieku 
szkolnym…)

Ja panu odpowiem, ale odpowiem niejako w in-
nym trybie, jako osoba, która za chwilę zgłosi do 
się głosu. Dobrze? Myślę, że z formalnego punktu 
widzenia tak będzie sensowniej.

Dobrze, to wracamy w tej chwili do pytań do se-
natorów sprawozdawców.

Zapisał się pan senator Rulewski. Bardzo proszę…
(Senator Grzegorz Napieralski: Ja mam wniosek 

formalny.)
Wniosek formalny?
Pan senator Napieralski. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku, dyskutujemy nad bardzo ważną 
ustawą, dotyczącą tak naprawdę przyszłości naszego 
kraju, bo naszych dzieci. Albo będziecie dostosowy-
wali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Senatu 
do tego, jak wyglądają obrady w Sejmie… No, nie 
może być tak, że minister opuszcza nasze obrady, 
to minister jest dla nas, a nie my dla ministra. Ja 
uważam…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, ale 
jesteśmy w tej chwili na etapie pytań do senatorów 
sprawozdawców.)

No tak, ale przerwał pan pytania do senatorów 
sprawozdawców, wpuścił pan na mównicę panią mi-
nister, a teraz przerywa pan pytania do niej, wypusz-
cza pan panią minister. Uważam, że to jest trochę 
niepoważne. Albo będziemy poważnie się traktowali, 
albo… No, to rząd jest dla nas, a nie my dla rządu 
–chciałbym zwrócić na to uwagę. Tak więc bardzo 
proszę, żeby przebieg posiedzenia był uregulowany, 
a w związku z tym porządek obrad Senatu był przy-
gotowany tak, aby nie kolidował z porządkiem obrad 
Sejmu. No, proszę nas traktować poważnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Traktujemy państwa poważnie.
Wracamy do etapu: pytania do senatorów spra-

wozdawców.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam…)
Pani senator Zdrojewska. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku, podzielając opinię wygłoszoną 
przed chwilą, że jest to absolutnie niepoważne trak-
towanie Senatu przez przedstawiciela rządu, stawiam 
wniosek o przerwę do momentu powrotu przedstawi-
ciela rządu na salę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

To jest wniosek formalny.
Głosujmy nad wnioskiem pani poseł Zdrojewskiej.
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la? Myślę, że z jakichś badań… A może to też jest 
efekt jakiejś wizji? Chciałbym na te pytania poznać 
odpowiedzi. Jeżeli padnie odpowiedź, że nie rozma-
wiano na ten temat z samorządami, które są główny-
mi prowadzącymi placówki oświatowe w Polsce, to 
będę chciał zapytać, dlaczego z nimi nie rozmawiano. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. To jest pytanie do senatora 
Żaryna?

(Senator Jerzy Wcisła: Do senatora Pająka.)
Bardzo proszę.
Panie Senatorze? Pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, na pewno tak do końca na to 
pytanie panu nie odpowiem, bo takiej informacji tak 
do końca nie otrzymaliśmy na posiedzeniu komisji, 
gdyż takie pytanie nie było zadane. Na pewno były 
konsultacje, ale czy one były tak prowadzone, jak 
pan pytał, i czy takie dane… Nie wiem. Prosiłbym 
o przekierowanie tego pytania do pani minister, jak 
wróci.

Natomiast odnośnie do sumy 74 milionów, to, jak 
pani minister przekazała, o tyle ma być zwiększona 
subwencja w przyszłym budżecie. Ta suma 74 mi-
lionów padła i ja ją, powiedziałbym, powtarzam za 
panią minister. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Bonisławski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bonisławski:

Dziękuję.
Również do senatora Pająka, jeśli mogę. 

Dostrzegam go jako jedynego pozostałego z tego 
zespołu… 

Otóż w art. 15 jest napisane, że nauka jest obo-
wiązkowa do ukończenia osiemnastego roku życia, 
czyli do ukończenia gimnazjum. O ile dobrze pamię-
tam, jednym z rzucanych pomysłów jest likwidacja 
gimnazjów. Pamiętam też z wypowiedzi ówczesnego 
wicemarszałka Senatu, a obecnie marszałka, że jest 
już przygotowany program – oczywiście autorstwa 
PiS – likwidacji gimnazjów. Czy wobec tego ten ar-
tykuł zostanie za rok zmieniony? Nie bardzo rozu-
miem, bo jeśli podstawówka będzie osiem lat trwała, 
a to jest wiek 7–15 lat… To do kiedy ta nauka będzie 
obowiązkowa?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Bardzo proszę. Pytanie zadaje pan senator 

Bonisławski.
(Senator Jerzy Wcisła: Ja mam wniosek formalny.)
Proszę. Wniosek formalny.

Senator Jerzy Wcisła:

Pani Marszałek, nim pani minister weszła na 
mównicę, na liście pytających był Jerzy Wcisła, czyli 
moja osoba. Co takiego się zmieniło, że teraz ta lista 
jest zupełnie inna?

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam bardzo. Nie zauważyłam tego. 
Rzeczywiście jest pan senator na liście. To może 
w tym momencie, zanim głos zabierze pan senator 
Bonisławski… Bardzo proszę, jest pan na liście, nie 
zauważyłam.

Pan senator Wcisła, bardzo proszę.
(Senator Ryszard Bonisławski: Dziękuję, Pani 

Marszałek. Patrzę, kto ze sprawozdawców jest obec-
ny na sali. Może do senatora Pająka skieruję swoje 
pytanie…)

(Senator Jerzy Wcisła: Ten pan nie nazywa się 
Wcisła.)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, rzeczy-
wiście nie zauważyłam tego w notatkach. Ponieważ 
w notatkach pana marszałka Bielana pierwszy jest 
pan senator Wcisła, to teraz głos zabierze pan senator 
Wcisła, a potem pan senator Bonisławski.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora profesora Pająka.
Była tu mowa o tym, że wprowadzacie państwo 

wizję. Wizjonerzy zwykle nie mówią o pieniądzach, 
zwłaszcza o pieniądzach, które ich nie dotyczą. Ja 
chciałbym spytać o kwestię, która ciągle się tu po-
jawia, czyli o środki na wprowadzenie zmian w sa-
morządach. 

Czy ktoś badał, jakie będą koszty związane 
z wprowadzeniem tych zmian, koszty, które poniosą 
samorządy? Tu się mówi, że miejsc w przedszkolach 
nie będzie potrzeba wiele, ale na przykład Wrocław 
mówi o tym, że muszą na ten okres przejściowy przy-
gotować trzy tysiące miejsc w przedszkolach. Czy 
ktoś starał się te koszty policzyć? Czy ktoś w ogóle 
rozmawiał z samorządami i analizował, jaka będzie 
sytuacja w samorządach po zmianie tej ustawy? 
Skąd wzięła się kwota 74 milionów zł na przedszko-
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uczniów na jednego nauczyciela. Dodał też coś takie-
go: jak będziesz u nas w Brandenburgii, to nie powta-
rzaj tego, ilu przypada u was, żeby nasi nauczyciele 
tego nie wiedzieli. To wynika pewno z pensum, które 
mamy. Proszę państwa, jestem inżynierem i potrafię 
liczyć. W związku z tym powiem tak: jeżeli wypada 
nam jeden rok nauczania w szkole podstawowej, a po-
tem – przed chwilą było o to pytanie – również w gim-
nazjum… To jest przecież pewna konsekwencja. Jeśli 
ileś lat nie będzie jednego roku w gimnazjum, a tam 
są trzy lata nauki, to iluś nauczycieli… Nie ma cudów, 
nie można z góry założyć, że… Nie uda się wszyst-
kich nauczycieli przesunąć do przedszkoli, bo to jest 
niemożliwe. Na pewno będą dodatkowe…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
Na pewno będą z tego tytułu dodatkowe urlopy 

zdrowotne. W związku z tym moje pytanie jest takie: 
ilu nauczycieli straci pracę? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Chodzi o konflikty, które na pew-
no będą między samorządami a kuratorem, bo w tej 
chwili kurator będzie decydował o likwidacji szkoły. 
Do tej pory były problemy z uchwałami o likwidacji 
szkół, a teraz będzie jasna sprawa – kurator zadecydu-
je. A jeżeli w szkole będzie, nie wiem, dwadzieścioro, 
trzedzieścioro uczniów, to koszty ponosi samorząd. 
W związku z tym jestem przekonany, że wiele spraw 
będzie konfliktowych. Do tej pory udało się już jakoś 
to ułożyć, jeśli chodzi o likwidację szkół. Te szkoły 
niepubliczne… Dużo by można dyskutować na ten 
temat. I to wszystko jest dobre, natomiast…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

…jest oczywiście pytanie o konflikty. Czy pań-
stwo nie boicie się konfliktów między samorządami 
a kuratorium? Bo one na pewno będą. Dziękuję.

Senator Andrzej Pająk:

Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to trudno jest 
mi konkretnie odpowiedzieć – wiem, że pani minister 
miała z tym pytaniem problemy – tym bardziej że 
na posiedzeniu komisji, tak jak mówię, tego pytania 
nie było. Z drugiej strony w tym roku, który już do-
biega końca, urodziło się w Polsce około dwieście 
sześćdziesiąt tysięcy dzieci. Dwadzieścia lat temu 
dokładnie było to bodaj siedemset dwadzieścia sześć 
tysięcy…

(Senator Andrzej Wojtyła: Około pięćset czter-
dzieści tysięcy…)

Przepraszam?
(Senator Andrzej Wojtyła: W 1973 r. były to pięćset 

czterdzieści trzy tysiące.)
No, ale ja mówiłem o liczbie sprzed dwudzie-

stu lat, wtedy było to bodaj siedemset dwadzieścia 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, to pytanie wykracza poza tema-
ty, które były omawiane na posiedzeniu komisji. Ta 
sprawa, ta graniczna liczba osiemnastu lat nie była 
omawiana.

A jeśli chodzi o program i działania związane 
z likwidacją gimnazjów, to z tego, co pani minister 
Zalewska, o ile pamiętam, mówiła, to dopiero zo-
stanie zgłoszona taka propozycja i będzie na ten te-
mat dyskusja. Sam jako samorządowiec rozmawiam 
z wieloma samorządowcami czy nauczycielami… No, 
tu jest pewien podział: część jest za tym, żeby jak naj-
szybciej gimnazja zlikwidować, a część jest przeciw. 
Czy większość… Ta sprawa nie jest rozstrzygnięta 
na dzisiaj. Jak mówiłem, pani minister mówiła, że 
będzie to zgłoszone, program będzie przedstawiony 
i dyskusja na ten temat będzie przeprowadzona. Na 
posiedzeniu komisji nie było nic odnośnie do tego 
tematu, o który pan pytał.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Florek, bardzo proszę. 

Czy jest pan senator?

Senator Piotr Florek:

Tak, jestem. Też do pana Pająka, chociaż właściwie 
do pani minister, ale skoro jej nie ma… Odniosę się 
jednak do tego, co pani minister powiedziała. Pani mi-
nister powiedziała, że szkoły nie były przygotowane 
na przyjęcie sześciolatków. Proszę państwa, państwo 
lubicie się powoływać na protokoły NIK, na kontrole. 
To proszę sobie przeczytać protokoły w tym zakresie. 
Tam wszędzie jest mowa o tym, że w dziewięćdzie-
sięciu iluś procentach pod tym względem szkoły były 
przygotowane. Państwo nie dajecie szansy na to, żeby 
można było to sprawdzić w następnym roku. To jest 
przecież dopiero pierwszy rok funkcjonowania tego 
rozwiązania, a więc trudno, żebyśmy mieli ścisłe dane 
w tym temacie.

Będę miał dwa pytania.
W pierwszym wrócę do kwestii nauczycieli. Proszę 

państwa, w Polsce mamy sześćset pięćdziesiąt tysięcy 
nauczycieli, a ponad pięć milionów uczniów, czyli na 
jednego nauczyciela przypada ośmiu uczniów. Dwa 
lata temu miałem okazję rozmawiać z premierem 
Brandenburgii. Kiedy dyskutowaliśmy o sprawach 
oświatowych, to zadałem mu właśnie podobne pyta-
nie. I powiedział mi, że u nich przypada czternastu 
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(senator A. Pająk) bligowane do tego, by to usankcjonować. Ale z kolei 
jest chyba jakiś tryb odwołania i podejmowania ewen-
tualnie dalszych działań, żeby taką szkołę, placówkę 
czy bibliotekę otworzyć.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:

Kieruję to pytanie, Pani Marszałek, do pana sena-
tora Zientarskiego, sprawozdawcy komisji. 

Pan senator przedstawiał tę ustawę, która jest pre-
zentowana pod hasłem „możliwość dokonania wybo-
ru przez rodziców”, tak, jakby nie było tej możliwości 
niejako w drugą stronę. Twierdził pan, że rodzice sze-
ściolatków mają utrudnione możliwości sprawienia, 
żeby dziecko poszło wcześniej do szkoły, i powiedział 
pan, że wówczas potrzebna jest, niezbędna jest opinia 
poradni wychowawczo-zawodowej.

Czy komisja brała pod uwagę to, że nie jest ko-
nieczne przedstawienie takiej opinii, bo – przywołam 
tu odpowiedni artykuł – dyrektor szkoły przyjmu-
je dziecko, jeśli dziecko korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny? 
A więc opinia potrzebna jest tylko w pewnych wyjąt-
kowych przypadkach. W związku z tym hasło, pod 
którym idzie ta ustawa, jest uprawnione.

Czy pan senator pod wpływem tego przepisu, 
który odczytałem, zgadza się z tym, że jednak jest 
swobodna możliwość decydowania, sprawienia, żeby 
dziecko poszło do szkoły wcześniej, i niekoniecznie 
trzeba uzyskiwać opinię poradni, bo ona potrzebna 
jest tylko w wyjątkowych przypadkach?

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, wydaje się, że nastąpiło jakieś 
nieporozumienie. Ja mówiłem o sytuacji zupełnie od-
wrotnej, mianowicie o tym, że w poprzedniej ustawie, 
w ustawie obowiązującej był ten wymóg. Zresztą moim 
zdaniem można by go zmienić. Gdyby zostało to zmie-
nione, wtedy ta swoboda rodziców… O tym mówiłem 
i to podtrzymuję. Przecież my też mówiliśmy o tym, 
że ustawę można poprawić, że dotychczas obowiązu-
jąca ustawa mogła być poprawiona w tym kierunku, 
żeby wyeliminować uzyskiwanie tych dodatkowych 
zaświadczeń. Ja o tym mówiłem. Gdyby nastąpiła taka 
zmiana, to byłoby to, że tak powiem, zrównoważone, 
z jednej i z drugiej strony byłyby takie same możli-
wości rodziców, bez potrzeby podejmowania specjal-
nych, dodatkowych kroków. Tak że to miałem na myśli. 
I absolutnie zgadzam się z tym, że niewątpliwie był 

sześć tysięcy. I na przestrzeni tych dwudziestu lat 
liczba dzieci tak spadła, że praktycznie 100%… A czy 
proporcjonalnie do tego zmniejszyła się liczba szkół, 
nauczycieli? Z kolei za tym idzie, można powiedzieć, 
o połowę mniej pieniędzy, bo jeżeli subwencja jest na 
dziecko… I co teraz mają zrobić samorządy? Jakie 
tu są problemy? Czy będzie dofinansowanie? Ja sobie 
zdaję sprawę z tego, bo przed tymi dylematami…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale pani minister mó-
wiła, że żadne szkoły nie będą likwidowane.)

(Wicemarszałek Maria Koc: To będą pytania do 
pani minister. Wtedy będziemy je zadawać.)

Ale ja mówię, że… Taka jest sytuacja i trzeba 
utrzymać określoną liczbę szkół i nauczycieli, a pie-
niędzy nie ma. Z kolei pani wspominała, że będą 
dodatkowe pieniądze na nauczycieli, na przedszkola. 
Przekazuję tylko, co otrzymałem w informacji od 
pani minister.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Zientarski. 

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, w komisji była mowa o zbyt du-
żych uprawnieniach zupełnie zbędnych kuratorów. 
Mam konkretne pytanie. Mianowicie w art. 1 tej usta-
wy zmieniającej wprowadza się ust. 6aa, który mówi, 
że założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której 
mowa w ust. 6a, następuje po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kuratora. Przypomnę, o co chodzi w tym ust. 6a. 
Otóż powiat i gmina mogą zakładać – czyli jest to fa-
kultatywne – i prowadzić w ramach zadań własnych 
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakła-
dy kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. 
Chodzi o to, że w tej chwili ogranicza się samorządom 
tę możliwość, bo do założenia biblioteki pedagogicznej 
potrzebna jest pozytywna opinia kuratora. Prawda? I to 
jeszcze wiążącej opinii. Co pan powie na ten temat?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator.

Senator Andrzej Pająk:

Trudno mi tak do końca w tym temacie, że tak 
powiem, rozstrzygać za kuratora, na pewno decyzję 
będzie podejmował kurator. Jeżeli wypowie się w ten 
sposób, to na pewno władze samorządowe będą zo-
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(senator P. Zientarski) wcześniej przez rok z wychowania przedszkolnego… 
I to jest uzasadnione, logiczne i co do tego nie ma żad-
nych obiekcji. Ale nie do końca rozumiem… Dlaczego 
wprowadzacie państwo to, że musi też ono posiadać 
opinię z poradni psychologicznej, żeby mogło w wie-
ku sześciu lat rozpocząć…

(Senator Antoni Szymański: Albo!)
(Senator Jan Żaryn: Tam jest „albo”.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę. Proszę, pan senator dokończy pytanie i wtedy pan 
profesor na nie odpowie. Bardzo proszę.)

A, przepraszam, słowo „albo” mi uciekło w pierw-
szym… Tak, przepraszam, faktycznie, jedno z dwóch. 
Dobrze. Dziękuję. Nie ma pytania, wycofuję je.

Wicemarszałek Maria Koc:

Wycofał pan pytanie. Dobrze.
To teraz pytanie zadaje pan senator Kazimierz 

Kleina.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie do pana sprawozdawcy, senatora Pająka.
Ale przy okazji, zanim senator dotrze, chciałbym 

zapytać panią marszałek o pewną kwestię. Do tej pory 
zawsze była taka oto praktyka, że gdy trwała debata 
nad ustawą, to ona zawsze odbywała się w obecności 
ministra. Powiem więcej: sytuacja była nawet taka, że 
jeżeli ministra nie było, to z automatu była ogłasza-
na przez marszałka przerwa i czekaliśmy na powrót 
ministra lub na spóźnionego ministra. Czy teraz sy-
tuacja się zmieniła i teraz możemy procedować nad 
ustawami bez ministra?

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy, senatora 
Pająka. Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komi-
sji pytaliście o problem tego, w jaki sposób szkoły 
będą funkcjonowały w najbliższym roku szkolnym, 
gdy do pierwszej klasy pójdzie bardzo mało dzieci? 
Przykładowo: w szkole podstawowej w Łebie – a to 
jest jedyna szkoła w tym mieście – będą dwie osoby, 
które będą szły do pierwszej klasy; w szkole podsta-
wowej w Cewicach, w tym samym powiecie, lębor-
skim, w pierwszej klasie obowiązek szkolny będzie 
realizowało siedem osób; w innych szkołach w tej 
gminie będzie mniej niż siedem osób. W jaki sposób 
te szkoły i te pierwsze klasy mają funkcjonować? Czy 
zastanawialiście się nad tą sprawą? Bo intencją usta-
wy, jak rozumiem, jest to… Państwo jako inicjatorzy 
raczej zniechęcacie dzieci, te młodsze, sześcioletnie, 
żeby szły do szkoły podstawowej. Tak? Czy może 
raczej minister i wszyscy będziecie namawiali, aby 
te dzieci sześcioletnie raczej poszły do szkoły po to, 
żeby rzeczywiście te szkoły i pierwsze klasy funk-

to problem dla rodziców, było to ograniczenie, które 
moim zdaniem powinno zostać zniesione. Ale mamy 
inną ustawę, która idzie w innym kierunku i dotyczy 
nie tylko obowiązku szkolnego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)
Momencik…
(Senator Jan Żaryn: Chciałbym się odnieść, choć 

wiem, że pytanie nie do mnie było kierowane.)
Proszę, pan senator.

Senator Jan Żaryn:

Wiem, że to pytanie nie do mnie było kierowane, 
ale akurat podczas posiedzenia naszej komisji pani 
minister odnosiła się do tegoż problemu, bardzo wy-
raźnie podkreślając, że właśnie na tym polega kom-
promis. Wypływa on z tego założenia, że rodzicom 
dzieci sześcioletnich, którzy sądzą, że ich dzieci mogą 
pójść do pierwszej klasy, nie będzie utrudniana ścież-
ka wejścia do szkoły, w odróżnieniu od obecnej sy-
tuacji, w której z kolei, ażeby sześcioletnie dziecko 
uratować przed pójściem do szkoły, należało wykonać 
bardzo dużo formalnych i merytorycznych czynności, 
które powodowały… I tak bilans jest bardzo dobry, 
są to duże liczby, bo bodajże 20% – pani minister 
podawała tę wartość procentową – o ile pamiętam, 
20% dzieci sześcioletnich dzięki bardzo daleko idącej 
determinacji rodziców zostało z punktu widzenia 
rodziców uratowanych.

Teraz nie będzie tego problemu, rodzice uratują 
swojego sześcioletniego syna i sześcioletnią córkę 
w sposób jednoznaczny, szybki, awansując to dziec-
ko do pierwszej klasy. Jest tylko i wyłącznie wymóg 
przedszkolny, konieczny jest ten jeden rok pobytu 
w przedszkolu. To jest oczywiście zapis z konsekwen-
cjami, ale tylko takimi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie, może skieruję je do pana pro-

fesora Żaryna. Panie Senatorze, powiedział pan, że 
będzie wybór rodziców. Ale art. 16 poprawiony przez 
państwa stanowi, że nie będzie to tylko wybór rodzi-
ców, dlatego że dziecko musi, po pierwsze, korzystać 
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(senator K. Kleina) o tym, jak ewentualnie zmienić finansowanie w na-
stępnych latach.

A co do szczegółów, o które pan pytał, to po po-
siedzeniu komisji nie jestem w stanie panu na to od-
powiedzieć, bo takich szczegółów pani minister nam 
nie przekazała.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Wysoka Izbo, ponieważ lista senatorów, którzy 

chcieliby zadać pytanie senatorom sprawozdawcom, 
wyczerpała się, oraz w związku z tym, że nie ma 
jeszcze na sali obrad pani minister Wargockiej, która 
uczestniczy w głosowaniach w Sejmie, ogłoszę półgo-
dzinną przerwę. Mam nadzieję, że po przerwie pani 
minister już do nas wróci i wtedy będziecie państwo 
mogli zadać jej pytania…

(Senator Bogdan Klich: Ale dyskusję możemy 
prowadzić czy nie?)

(Głos z sali: Za zgodą państwa senatorów możemy 
prowadzić dyskusję.)

(Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.)
(Senator Kazimierz Kleina: Panowie Senatorowie, 

słuchamy pani marszałek.)
Wysoka Izbo, jest wniosek, żebyśmy nie przery-

wali obrad, tylko przystąpili do dyskusji.
(Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.)
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie! 
W związku z tym, że nie ma sprzeciwu, obraduje-

my dalej i przystępujemy do dyskusji. Bardzo proszę 
o zajęcie miejsc. W momencie, kiedy wróci pani mi-
nister, przerwiemy dyskusję i wrócimy do momentu, 
w którym będziecie państwo mogli zadawać pani 
minister pytania.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że do dyskusji zapisało się osiemnastu 

senatorów.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Senator Żaryn zainspirował mnie swoim roz-

różnieniem, które generalnie ma sens, choć nie 
zgadzam się z nim co do szczegółów dotyczących 
postawy, którą w dziedzinie edukacji prezentu-
je Platforma Obywatelska i którą prezentuje Prawo 
i Sprawiedliwość. Ja bym to zdefiniował bardzo krótko. 
Jest tu z jednej strony konserwatyzm, a czasem nawet 
ultrakonserwatyzm – tak jak w pańskim przypadku, 
Panie Senatorze – a z drugiej strony postawa konser-
watywno-liberalna z dużym otwarciem na świat i prze-

cjonowały? Czy dyskutowaliście na te tematy, czy 
zastanawialiście się, jak faktycznie taka szkoła ma 
funkcjonować?

I drugie pytanie, także do pana senatora. Pani mi-
nister twierdziła, pan także twierdził, że subwencja 
oświatowa się zwiększa. To dobrze. Ale subwencja 
oświatowa zawsze, do tej pory, była związana… 
uwzględniała różne przeliczniki i wskaźniki, no i za-
leżna była od liczby dzieci chodzących do szkoły, 
i podstawowej, i gimnazjalnej, i ponadgimnazjal-
nej. Czyli tutaj subwencja będzie docelowo ulega-
ła zmniejszeniu w związku z tym, że liczba dzieci 
w szkołach podstawowych będzie mniejsza, bo będzie 
zmniejszona o cały jeden rocznik. Czy tak jest? Czy 
coś się zmieniło w systemie finansowania szkół pod-
stawowych? Czy tę sprawę państwo analizowaliście 
na posiedzeniu komisji? A ta sytuacja skomplikuje się 
szczególnie w roku 2017, bo ten przelicznik będzie 
w tym okresie brany pod uwagę, i chyba nawet powi-
nien być od tego roku brany pod uwagę, bo uwzględ-
nia się tu, ile osób idzie do szkoły według systemu, 
centralnej ewidencji uczniów itd., itd.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator…
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze w sprawie 

nieobecności pani minister…)
Pani minister obiecała…
(Senator Kazimierz Kleina: Bo praktyka była do 

tej pory taka… Czyli zmienia się praktyka, tak?)
Panie Senatorze, nic się nie zmienia.
(Senator Robert Mamątow: Nie, nic się nie zmie-

nia, wcześniej też tak bywało.)
Teraz odpowiadają panowie senatorowie sprawoz-

dawcy. Pani minister obiecała, że zaraz po głosowa-
niach wróci. Pan senator jest ostatnim z senatorów, 
który zapisał się do zadania pytania, więc po tym 
ogłosimy przerwę i powrócimy do obrad w momen-
cie, kiedy pani minister już wróci na salę.

Ale teraz proszę o odpowiedź pana senatora spra-
wozdawcę.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o subwencję przy-
szłoroczną i sumę 74 milionów zł, to pani minister ją 
wymieniła i nie wskazała, czy ona wynika z przeli-
czenia, czy nie, tylko po prostu o tę sumę na przyszły 
rok – bo przypominam, że chodzi tylko o przyszło-
roczny budżet – będzie zwiększenie, o 74 miliony. 
Jeśli chodzi o dalsze lata, to z tego, co pani minister 
wskazywała, wynika, że będzie trwała rozmowa 
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(senator B. Klich) poczęcie nauczania początkowego, uważam, że jeśli 
dziewiętnaście krajów Unii Europejskiej zdecydowało 
się na posyłanie do szkół sześciolatków, pięć krajów 
– rozdzielam Anglię, Szkocję, Walię, traktuję je osob-
no – czyli Anglia, Szkocja, Walia, Malta i Holandia 
zdecydowało się na posyłanie do szkół pięciolatków, 
a Irlandia nawet czterolatków, zaś tylko siedem pozo-
stałych krajów, w tym Bułgaria, Estonia, Litwa i Łotwa, 
czyli kraje postsowieckie pozostały przy obowiązku 
szkolnym siedmiolatków, to lepiej dostosowywać próg 
rozpoczęcia edukacji początkowej u nas do doświad-
czeń większości i badać, jakie one przynoszą skutki, 
aniżeli niejako odwracać to, co już zostało zrobione.

Ponadto uważam – na podstawie statystyki czy 
na podstawie wiedzy ogólnej, a także na podstawie 
własnego doświadczenia ojcowskiego – że przed-
szkole w dalszym ciągu bawi, a szkoła uczy i że to 
jest jednak różnica. I tutaj chodzi nie tylko o to, że 
w szkole siedzi się w ławkach, a w przedszkolu bar-
dzo często w kucki, ale także o to, że jednak inny 
jest cel wychowania przedszkolnego, a inny jest cel 
wychowania szkolnego.

Badania pokazują, że dzieci sześcioletnie są 
psychofizycznie in gremio przygotowane już do na-
uczania początkowego, jakie oferuje polska szkoła. 
Badania pokazują także, że jeżeli sześciolatki i sied-
miolatki znajdą się – a znalazły się – w tych samych 
klasach, to pomimo różnego poziomu startu, efekt jest 
ten sam, czyli sześciolatki są zdolne i gotowe do tego, 
żeby osiągać podobne efekty nauczania. W związku 
z tym uważam, że proponowana przez PiS kontrre-
forma czy też…

(Senator Czesław Ryszka: Kontrreformacja.)
…zmiana jest złą, a nie dobrą zmianą. Uważam, że 

wprowadza ona chaos do systemu oświaty, chaos, któ-
ry w tej chwili jest zupełnie niepotrzebny. Warto tutaj 
przytoczyć dane, nawet jeżeli trochę państwa zanudzę. 
W ostatnich latach wykonano ogromną pracę nad tech-
nikaliami, to znaczy udało się w dziewięćdziesięciu paru 
procentach przystosować nasze szkoły do wymogów, 
które wynikają z faktu, że są w nich sześciolatki, a nie 
siedmiolatki. I tak: 91% placówek ma place zabaw przy-
gotowane dla najmłodszych, 98% placówek ma w salach 
dla najmłodszych odpowiednie pomoce dydaktyczne, 
w 93% sal znajdują się gry i zabawki, w 82% znajdują 
się odpowiednio przystosowane biblioteczki, w 90% sal 
znajdują się odpowiednie meble, świetlice przygotowane 
na przyjęcie najmłodszych uczniów znajdują się w 97% 
placówek, 97% szkół zapewniało swoim uczniom także 
możliwość zjedzenia posiłków w stołówce itd. A za-
tem pani minister Wargocka – z całym szacunkiem dla 
niej – podnosząca tutaj argument związany z toaletą, 
której nie ma w klasie, tylko jest na korytarzu, stosuje 
taką heglowską metodę niezauważania faktów, to jest 
że jeżeli fakty nie potwierdzają naszych teorii, w tym 
wypadku państwa teorii, tym gorzej dla faktów. Otóż 

konaniem, że edukacja jest tylko jednym z elementów 
procesu wychowywania człowieka na jego całej drodze 
życiowej, ale elementem ogromnie istotnym i mającym 
coraz większe znaczenie we współczesnym, zglobali-
zowanym świecie, bo dającym człowiekowi szanse na 
przetrwanie w coraz trudniejszych warunkach.

Informacja rozprzestrzenia się dzisiaj z prędkością 
światła, a wraz z nią rozprzestrzeniają się zagrożenia 
i mnożą wyzwania. Tym wyzwaniom sprosta tylko i wy-
łącznie człowiek, który od samego początku gromadzi 
wiedzę i rozwija umiejętności. I przyznam się panu, 
Panie Senatorze, że jeśli chodzi o rozróżnienie, które 
pan przedstawił, to mnie by się ogromnie podobała taka 
romantyczna wizja powrotu do wsi spokojnej, z dworem, 
do którego zajeżdża się w zimie saniami, a w lecie doroż-
ką, gdzie guwernantki albo guwernerzy uczą dzieci, i to 
bardziej w języku francuskim aniżeli w języku angiel-
skim. Ale to jest już przeszłość i do takiego wyobrażenia 
po prostu nie ma powrotu. W tej chwili jest przecież tak, 
że amerykańscy lekarze w Bostonie zamawiają ocenę 
zdjęcia radiologicznego, która w czasie, kiedy oni śpią, 
wykonywana jest w Indiach albo w Chinach, i otrzymują 
gotowy opis zdjęcia następnego dnia rano. Wszystko 
idzie szybko i jak po maśle. Takie są efekty procesów 
globalizacyjnych.

Nasza młodzież, aby sprostać tym wszystkim wy-
zwaniom, o których mówię, powinna w moim prze-
konaniu jak najwcześniej rozpoczynać gromadzenie 
wiedzy i rozwijanie umiejętności pod dobrym kierow-
nictwem – nie na chybił trafił i nie wtedy, kiedy rodzice 
nie mają czasu dla dzieci, przy komputerze, w którym 
pięciolatkowie, sześciolatkowie czy siedmiolatkowie 
wstukują sobie dowolne rzeczy, czasem, a nawet bardzo 
często wyciągają… znajdują w komputerze treści, które 
niszczą ich osobowość… Dlatego tylko w sposób ukie-
runkowany… I taką edukację ukierunkowaną w moim 
przekonaniu jest w stanie dać polska szkoła. I mówię 
to oczywiście na podstawie danych statystycznych, ale 
także na podstawie osobistego doświadczenia jako ojca 
trójki dzieci, w tym najmłodszego syna, który chodzi 
w tej chwili do drugiej klasy szkoły podstawowej.

Oczywiście warunkiem dobrej edukacji jest to, 
że szkoła nie jest wyjęta z systemu naczyń połączo-
nych, jaką jest edukacja europejska – rozumiem ją 
szerzej aniżeli edukację w Unii Europejskiej – i to, 
że będziemy dostosowywać nie tylko wiek rozpo-
częcia nauczania początkowego, ale także metodykę 
nauczania i swoisty kult wiedzy, wiedzy, która pro-
wadzi do innowacyjności zachowań. Chodzi o to, 
żeby zachować to, co inni wymyślili wcześniej, ale 
może lepiej, a omijać to, co inni popsuli, czyli zbierać 
doświadczenia dobre, a odrzucać doświadczenia złe.

I w przypadku tej jednej konkretnej, takiej szcze-
linowej kwestii, w takim wycinku, jeśli chodzi o roz-
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(senator B. Klich) których instytucji finansowych. Ja jako przedsiębiorca 
potrafię zrozumieć, dlaczego my będziemy dzisiaj 
o tym debatować. Jestem też w stanie zrozumieć, że 
za chwilę będziemy tutaj gorączkowo dyskutować 
i debatować o ustawie medialnej, jestem w stanie zro-
zumieć, dlaczego państwo tak się spieszycie. Nawet 
o Trybunale… Ale nie rozumiem, dlaczego w tym 
przypadku tak się spieszymy. I tak naprawdę dzisiaj 
na posiedzeniu komisji pani minister nie potrafiła 
odpowiedzieć wprost, dlaczego się tak spieszymy.

Ja zadałem sobie trudu i dotarłem do dokumen-
tu, który niedawno wpłynął do Sejmu ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Szkoda, żeście nie zapro-
sili… Panie Przewodniczący, bardzo panu dziękuję, że 
pan dzisiaj pozwolił przedstawicielowi, pomimo iż nie 
był zaproszony, zaprezentować swoje uwagi. Uwagi 
te są ze wszech miar, bardzo merytoryczne. Chcę tu 
powtórzyć niektóre z nich. Jeżeli chodzi o obowią-
zek szkolny siedmiolatka, to Związek Nauczycielstwa 
Polskiego negatywnie ocenia ponowne podwyższenie 
wieku obowiązku szkolnego. Wskazuje, że taka regu-
lacja zmniejsza szanse polskich dzieci na pełniejsze 
wykorzystanie potencjału i sukces edukacyjny porów-
nywalny z osiągnięciami uczniów większości krajów 
Unii Europejskiej, w których wiek rozpoczęcia nauki 
szkolnej wynosi – zwracam na to uwagę – pięć lub 
sześć lat. Związek nie podziela opinii, że dzieci sze-
ścioletnie w Polsce nie wykazują gotowości do podję-
cia nauki w szkole. Trudno zaprzeczyć, że większość 
z nich jest do tego gotowa. Niewątpliwie mają na to 
wpływ przemiany cywilizacyjne – wzrost poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, a także postępujące upo-
wszechnianie wychowania przedszkolnego. Zdaniem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego cofnięcie reformy 
obowiązku szkolnego dla sześciolatków zdezorganizu-
je system oświaty. Mają, proszę państwa, prawo taką 
tezę postawić, gdyż analizowali to bardzo sukcesywnie 
i skutecznie. Sukcesywnie w szkole podstawowej, gim-
nazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz na studiach 
zabraknie jednego rocznika uczniów. Projekt ustawy 
nie przewiduje sytuacji, gdy w danej miejscowości 
jedynie kilkoro rodziców zdecyduje się na posłanie 
sześciolatków do klasy pierwszej. A zatem rodzi się py-
tanie, czy samorząd będzie miał obowiązek stworzenia 
oddziału bez względu na liczbę uczniów. Praktyka każe 
przypuszczać, że jednostki samorządu terytorialnego 
zaczną łączyć klasy lub otwierać klasy zbiorcze na 
danym terenie. W takiej sytuacji trudno mówić o za-
pewnieniu rodzicom prawa wyboru, a uczniowi prawa 
do nauki w miejscu zamieszkania. Klasy łączone będą 
skutkować obniżeniem jakości edukacji.

Zdaniem związku skutkiem wprowadzonych zmian 
będzie w pierwszej fazie znaczna liczba zwolnień na-
uczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Jaka to będzie 
liczba, trudno obecnie określić, ale budzi ogromny 
niepokój fakt, że w uzasadnieniu do projektu ustawy 

fakty potwierdzają to, że polskie szkoły w zasadniczej 
większości, w dziewięćdziesięciu paru procentach, przy-
gotowały infrastrukturę do prowadzenia nauczania po-
czątkowego, począwszy od sześciolatków.

Pani Marszałek, żeby nie przedłużać… Uważam 
też, że państwo, powołując się na opinię części rodzi-
ców, świadomie nie zauważacie opinii tej drugiej czę-
ści, a ta druga część to są ci, którzy są zwolennikami 
tego, żeby dzieci sześcioletnie szły do szkoły. Uważam 
także, że będzie problem z pustymi klasami, że będzie 
problem z tym nieobecnym jednym rocznikiem, który 
się będzie ciągnął za nami przez cały czas podsta-
wówki i przez gimnazjum, przez liceum i wreszcie 
przez studia, i że te szacunkowe 10–15% rodziców – 
tak wyczytałem w szacunkach Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – którzy pozostawią swoje dzieci, o zgrozo, 
w dotychczasowej klasie, i te 10–15% rodziców, jak 
szacują państwo w MEN, którzy zdecydują się posłać 
dzieci do szkoły wcześniej w stosunku do tej ustawy… 
To nie wypełni tego pustego rocznika i to będzie duży 
problem, jeśli chodzi o ciągłość edukacji, takiej gene-
racyjnej edukacji w Polsce.

Na zakończenie powiem tak. Uważam, proszę pań-
stwa, że proponujecie nam tu, na tej sali, a przez nas 
Polakom w całej Polsce, skok do basenu, w którym nie 
sprawdziliście, czy jest woda. Nie macie pewności, co 
do tego, czy w tym basenie jest woda, a większością gło-
sów chcecie zdecydować, że społeczeństwo ma skoczyć, 
chcecie zmusić społeczeństwo do tego, żeby wykona-
ło skok na główkę do basenu, w którym być może nie 
ma wody. To wynika z faktu, że nie przygotowaliście, 
choćby dla nas, senatorów, żadnych analiz, żadnych 
ekspertyz, żadnych opinii z wyjątkiem jednej, o której 
pan senator wspominał, zamówionej, a ekspertyzy Biura 
Legislacyjnego nie było. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Władysława 

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Martwi mnie szczególnie jedna sprawa, której do-

tychczas nikt nie potrafił mi wyjaśnić. Próbowałem 
nieśmiało na posiedzeniu komisji, a teraz ponawiam 
moje pytanie… Wszyscy się martwimy o te nasze 
pokolenia, każdy pochyla się nad tą sprawą z troską. 
Dla mnie niezrozumiałe jest to, żeby w takim pośpie-
chu robić… Nie potrafię tego zrozumieć. Staram się 
nawet zrozumieć państwa, jeśli chodzi o to, o czym 
będziemy dzisiaj obradować, czyli o podatek od nie-
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(senator W. Komarnicki) Powołuję się na słowa pani minister, które padły tu, 
z tej trybuny, że debata między rządem a samorzą-
dem będzie dopiero po wejściu w życie omawianej tu 
ustawy. Wiecie państwo co, ja jestem przedsiębiorcą 
i nie wyobrażam sobie, żebym podejmował decyzje, 
nie wiedząc wcześniej nic o ekonomice. To jest jakieś 
rzadko spotykane odwrócenie sytuacji.

Mówię to wszystko dzisiaj, przed państwem, dla-
tego że… Ja objechałem w moim okręgu kilku samo-
rządowców – i nieważne były barwy. Oni powiedzieli 
tak, jak zostało napisane we wspomnianym dokumen-
cie: To jest robione w pośpiechu, pisane na kolanie. 
My nie wyrabiamy finansowo już teraz, a środki na 
każde dodatkowe koszty spadną nam chyba z nieba.

Mówi do państwa dziadek czwórki wnucząt, z któ-
rych część poszła do szkoły od szóstego roku życia, 
a część – od siódmego. Będę głosował przeciwko. 
A państwa namawiam, żebyście się zastanowili, czy 
nie warto jeszcze trochę czasu przeznaczyć na rzetelną, 
partnerską debatę. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę senatora Adama 

Gawędę.

Senator Adam Gawęda:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy uczest-

nikami omawianej tu ustawy w tym sensie, że albo 
teraz, albo wcześniej, w przyszłości… Albo jesteśmy 
wychowawcami, albo też w naszych rodzinach czy 
w gronie naszych przyjaciół i znajomych wychowują 
się najmłodsi. A przecież od przyszłości najmłodszego 
pokolenia zależy przyszłość Polski, naszego kraju. 
Tak więc myślę, że wszystkim nam zależy na tym, 
by ten okres, bardzo ważny… Aby wszystko odbyło 
się na podstawie najlepszych standardów.

Powrócę tu jednym zdaniem do wypowiedzi pana 
senatora Klicha. Myślę, że w pewnym sensie powin-
niśmy sobie odpowiedzieć na pytanie dotyczące kon-
cepcji, jak to zostało określone, ultrakonserwatywnej 
prawej strony Prawa i Sprawiedliwości…

(Senator Bogdan Klich: Konserwatywnej.)
Ale pan senator tak powiedział.
(Senator Bogdan Klich: Konserwatywnej.)
Nieistotne. Konserwatywnej i liberalnej… Mnie 

zawsze sformułowanie „liberalna Platforma” kojarzyło 
się z tym, że Platforma daje swoim wyborcom wybór. 
Daje wybór przedsiębiorcom w sytuacji, kiedy decy-
duje się o losach firmy, daje wybór podatnikom, jeżeli 
chodzi o sposób opodatkowania, ale też daje wybór 
dotyczący najistotniejszej kwestii, tej, o której dzisiaj 
dyskutujemy, czyli pokolenia, które ma w przyszłości 

w ogóle nie poruszono tej kwestii. Powtarzam: w ogóle 
nie poruszono tej kwestii. Ustawodawca milcząco za-
kłada, że tam na dole sprawy rozwiążą się same. Tak nie 
będzie. Na przykład w Małopolsce funkcjonuje obecnie 
dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć oddziałów 
klas pierwszych; podobna jest liczba klas trzecich. Nikt 
nie jest w stanie określić liczby oddziałów klas pierw-
szych, które zostaną otwarte we wrześniu 2016 r. Warto 
byłoby sprawdzić w ministerialnym systemie informa-
cji oświatowej, ile oddziałów klas trzecich funkcjonuje 
obecnie w skali kraju. To pozwoli oszacować liczbę 
nauczycieli zagrożonych utratą pracy. Zwolnień przy tak 
projektowanych zmianach nie da się uniknąć, a dekla-
racje minister edukacji narodowej są w tym względzie 
wyjątkowo krótkowzroczne, nie są poparte żadnymi 
wyliczeniami. Nie wiadomo też, ilu rodziców zdecy-
duje się na pozostawienie dziecka na jeszcze jeden rok 
w pierwszej klasie. Nie można nawet oszacować, ilu ro-
dziców zdecyduje się posłać dzieci sześcioletnie do klasy 
pierwszej. Pewna jest jedynie liczba około dziewięć-
dziesięciu tysięcy uczniów, którzy uzyskali odroczenie 
obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

Skończę przedstawianie tej opinii, przywołując 
jeszcze jedną wątpliwość, a wybrałem ich tylko kilka. 
W sytuacji powrotu sześciolatków do przedszkoli 
praktycznie niemożliwe będzie upowszechnienie edu-
kacji przedszkolnej dla dzieci trzyletnich. Wbrew 
oczekiwaniom ich rodziców prawo najmłodszych 
dzieci do edukacji przedszkolnej w praktyce stanie 
się iluzoryczne.

Poważne wątpliwości budzi też pomysł pozo-
stawienia dziecka na drugi rok w klasie pierwszej. 
Zwracamy uwagę, że w opinii ekspertów wprowadze-
nie możliwości kontynuacji nauki w pierwszej kla-
sie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, 
oczywiście na wniosek rodziców, przez dzieci sied-
mioletnie, które rozpoczęły edukację w klasie pierw-
szej w roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki, 
tak naprawdę nie służy prawidłowemu rozwojowi 
dziecka. Pozostanie przez dziecko na tym samym 
poziomie nauczania, na którym było, podczas gdy 
pozostałe dzieci pójdą do drugiej klasy, może w nim 
wywołać poczucie niepowodzenia.

I, proszę państwa, drugi dokument, w posiadaniu 
którego jestem od kilkunastu dni, to jest… Związek 
Powiatów Polskich… To jest poważny dokument. Nie 
będę go przytaczał w całości. Został on wysłany do 
szefa Kancelarii Sejmu. Myślę, że panowie senato-
rowie będą tak uprzejmi i przeczytają wspomniany 
dokument. Z tego dokumentu – ja go skomentuję – 
wynika jedna troska. Tak jak pani minister nie od-
powiedziała ani na posiedzeniu komisji, ani obecnie, 
w pierwszej części swojego wystąpienia, na pytanie, 
skąd ten biedny samorząd ma wziąć pieniądze… 
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(senator A. Gawęda) że ten projekt ustawy to zniechęcenie Polaków do tego, 
żeby dzieci szły w wieku sześciu lat do szkoły… To 
jest nieprawda. Przecież my nie zniechęcamy. Każdy 
rodzic, jeżeli widzi, że jego dziecko dobrze się rozwija, 
że rozwija się dobrze przede wszystkim emocjonal-
nie, w takim znaczeniu, że jest już przygotowane do 
nauki… Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
dziecko w wieku pięciu lat posłać do przedszkola, 
żeby tam poprzez zabawę przygotowało się do tego 
okresu szkolnego i w wieku sześciu lat bez żadnych 
dodatkowych wymogów mogło rozpocząć edukację. 
Dzisiaj mówimy o tym, że… Zdaniem Platformy nie 
powinniśmy zmieniać tej ustawy, bo przecież rodzic 
może złożyć wniosek, może poprosić o opinię. Ale 
rodzic przede wszystkim musi przejść tę drogę i pod-
czas tej drogi będzie się poważnie zastanawiał, czy aby 
ktoś za niego nie podejmie decyzji, która będzie zła. 
I my chcemy właśnie to uporządkować. Tak napraw-
dę to nie jest kwestia tego, że my powodujemy jaki-
kolwiek bałagan. Tak naprawdę podejmujemy dzisiaj 
decyzję, która głośno wybrzmiała cztery lata temu, 
kiedy to, no niestety, państwo nie słuchaliście głosów 
obywateli, którzy domagali się, żeby to rodzic mógł 
decydować, nie uwzględniliście miliona zebranych 
podpisów. Dzisiaj, myślę… Mój głos w tej dyskusji 
również jest nakierowany na to, żebyśmy dali szansę tej 
ustawie, a przede wszystkim zaufali rodzicom, którzy 
na pewno nie życzą swoim dzieciom źle. Na pewno 
rolą każdego rodzica jest to, by je dobrze wprowadzić 
w dorosłe życie. Nie wiem, czy dzisiaj jeden argu-
ment nie jest trzymany gdzieś z boku i w jakiś sposób 
ukrywany – aczkolwiek na tej sali on dość mocno wy-
brzmiał. Chodzi tak naprawdę o to, żeby na rynek pracy 
wprowadzić osiemnastolatka. Jeśli dzisiaj wrócimy 
do obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, to wów-
czas – wiemy to dokładnie – młody człowiek dopiero 
w wieku dziewiętnastu lat będzie gotowy do wejścia na 
rynek pracy. I nie wiem, czy właśnie o to nie chodziło 
wcześniej Platformie Obywatelskiej. Myślę, że kraje 
Unii Europejskiej wcale nie zamiatały pod dywan tego 
argumentu. Jestem głęboko przekonany, że najlepszą 
decyzję zawsze podejmują rodzice, i dlatego będę za 
ustawą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przyznam, że nie bardzo rozumiem po co te 

wszystkie emocje przy procedowaniu ustawy. Ta usta-
wa jest niczym innym jak zapewnieniem normalnych 

stanowić o naszym rozwoju, o suwerenności Polski. 
I myślę, że zdefiniowanie tego również jest istotą oma-
wianej tu sprawy. I sądzę, że moja wypowiedź w jakiś 
sposób wyjaśnia naszą postawę. Otóż moim zdaniem, 
gdybyśmy tak rozumowali… To podanie ręki rodzicom 
czy też umożliwienie współdecydowania o przyszło-
ści młodego pokolenia właśnie poprzez rodziców jest 
takim jakby z definicji określonym liberalnym podej-
ściem. I moim zdaniem wcale nie jest to zaścianek albo 
druga liga Unii Europejskiej. Spróbujmy wyznaczyć 
te nowe standardy dotyczące kształtowania młodego 
pokolenia, opierając się na najwyższych wartościach 
w Europie, czyli na takich, jakie wynikają… jakie wy-
nosimy z naszych rodzin. Ja jestem prostym inżynie-
rem, ale zanim podjąłem decyzję o tym, że chce nim 
być, że chcę zostać górnikiem i geologiem, to wynio-
słem z domu pewne wartości. Chodzi o wychowanie. 
Oczywiście wiedza i nauka są bardzo ważne, ale tak 
naprawdę to właśnie to pozwoliło mi na dokonanie 
właściwego wyboru, z czego się dzisiaj cieszę. I my-
ślę, że wszyscy, tak jak tu jesteśmy, Panie i Panowie 
Senatorowie… Nikt z nas, no może jedna osoba… 
Wszyscy rozpoczynaliśmy edukację w wieku siedmiu 
lat. I wcale nie jest również tak… Oczywiście tematu 
tych zagrożeń, o których mówił pan senator, wynika-
jących z łatwości dostępu do internetu, nie chciałbym 
tutaj rozwijać, choć one są bardzo poważne, ale myślę, 
że jeśli chodzi o debatę na temat powrotu do obowiązku 
szkolnego siedmiolatków i odejścia od tego obliga dla 
sześciolatków… Z tego w tym momencie powinniśmy 
zrezygnować, to znaczy zrezygnować nie w ogóle, ale 
w tym momencie. Wydaje mi się, że najlepszą decyzją 
jest decyzja rodziny, rodziców, poparta opinią dziad-
ków, jeśli chodzi o to, czy taki sześciolatek, a wcześniej 
pięciolatek dochodzący do tego wieku, w którym za-
czyna się obowiązek szkolny, już jest przygotowany. 
Najlepiej mówić o przykładach. Najlepsze przykłady 
to przykłady z naszego otoczenia, znajomych, rodzin 
itd. Sam jestem chrzestnym Mai, bardzo rozgarniętej 
i inteligentnej dziewczynki, która rozwija się poprzez 
zabawę, i też nie chciałbym, żeby jakikolwiek rodzic 
w Polsce przeżywał stres, że oto będzie musiał wy-
stępować z wnioskiem o zaopiniowanie możliwości 
pójścia do szkoły jego dziecka w wieku siedmiu lat, 
a nie sześciu lat, jak jest teraz. My po prostu zmie-
niamy optykę. Patrzymy na dziecko z perspektywy 
troski rodzica i ewentualnego podejmowania …nie 
ewentualnego …podejmowania decyzji właśnie po-
przez rodziców. Bo nie kto inny, jak rodzice najlepiej 
znają swoje dziecko. Nawet jeżeli posiłkują się – i to 
bardzo dobrze – opinią dziadków czy krewnych, to ta 
decyzja jest najlepsza i żadna decyzja urzędników nie 
jest w stanie jej zastąpić. I tak naprawdę o tym dzisiaj 
debatujemy. A jeśli mówimy… Jeśli ja na tej sali słyszę, 
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(senator J.M. Jackowski) I teraz proszę zauważyć, że w tej chwili próbuje się 
robić dym, próbuje się robić zamieszanie społeczne 
w związku z tym, że rzekomo nie wiadomo, co złego 
w Polsce się dzieje, od kiedy PiS doszedł do władzy. 
Ja bym przede wszystkim chciał bardzo serdecznie 
podziękować tym, którzy przygotowali ten projekt 
ustawy. Cieszę się, że jest to jeden z pierwszych pro-
jektów, bo w sumie jest on jednym z pierwszych. Był 
zapowiadany w toku kampanii wyborczej, realizujemy 
nasze postulaty, wyborcy nam zaufali, dali nam mandat 
do tego, żebyśmy te zmiany po prostu przeprowadzali.

A jeśli chodzi o tę reformę, która była przygo-
towana przez Platformę Obywatelską, to ja już nie 
będę się pastwił i przypominał kolejnych raportów 
NIK i innych instytucji na temat tego, co się dzia-
ło z sześciolatkami w szkołach: że szkoły nie były 
przygotowane, że dzieci chodziły na drugą zmianę 
i w nocy wracały ze szkoły, bo chodziły do szkoły na 
14.00 czy 15.00. Wreszcie pani minister Simonides* 
w tej Izbie była pytana o tę reformę, notabene przez 
panią profesor Chybicką, wówczas senator Platformy 
Obywatelskiej, teraz poseł Platformy Obywatelskiej. 
Pani profesor Chybicka zadała pani minister 
Simonides*, która referowała tę reformę, proste pyta-
nie: „A czy ta reforma była konsultowana z Polskim 
Towarzystwem Pediatrycznym?”. I pani minister 
Simonides* tutaj, z tej trybuny odpowiedziała: „Tak, 
oczywiście”. I kolejne pytanie: „Czy była pisemnie 
konsultowana?”. Odpowiedź: „Tak, oczywiście”. Na 
to pani profesor Chybicka wstała i powiedziała: „Tak 
się składa, że jestem od 2006 r. prezesem Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego i mogę pani minister 
powiedzieć, że żadne pismo w tej sprawie z MEN 
do nas nie napłynęło”. I tak mniej więcej wyglądała 
ta reforma dotycząca sześciolatków.

Dlatego chciałbym z tej trybuny powiedzieć, że 
gorąco popieram ten projekt. Mam nadzieję, że obec-
ny rząd wreszcie skończy fazę eksperymentów ide-
ologicznych i innych na polskiej szkole i że wreszcie 
polska szkoła nie będzie stresogenna dla dzieci, ale 
jeszcze bardziej stresogenna dla polskich rodziców. 
Bo te ciągłe zmiany, które się dokonują, doprowa-
dziły do sytuacji, że jest to w tej chwili naprawdę 
bardzo poważny segment naszego życia publiczne-
go i społecznego, który wymaga głębokiej naprawy, 
żeby wyprowadzić na jakąś prostą polską edukację. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejny głos w dyskusji – pan senator Kazimierz 

Wiatr.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

* Senator omyłkowo przywołał nazwisko – chodzi o minister 
edukacji narodowej Krystynę Szumilas.

standardów i uszanowaniem prawa rodziców do posy-
łania dzieci do szkół wtedy, kiedy sami rodzice uznają 
to za stosowne. Przypomnę, że nawet w czasach PRL 
była taka możliwość. Ja akurat poszedłem do szkoły 
podstawowej w 1964 r., gdy miałem sześć lat. Moi 
rodzice tak zadecydowali. Była na to zgoda psycho-
loga i wcześniej zacząłem edukację szkolną. Wtedy 
też była taka możliwość i nikt o nic nie kruszył kopii. 
Teraz jest nawet lepiej, dlatego że nie trzeba mieć 
obligatoryjnej zgody psychologa, pedagoga szkolnego 
czy tak zwanego specjalisty. Wystarczy, że rodzice, 
jeżeli będą chcieli, zdecydują się nie skorzystać z tego, 
by ich dziecko poszło do szkoły w wieku siedmiu lat. 
Ono oczywiście będzie musiało wcześniej, w wieku 
pięciu lat, przejść zerówkę. Wtedy automatycznie, po 
złożeniu stosownych dokumentów, będzie taka moż-
liwość, aby dziecko rok wcześniej poszło do szkoły. 
A nawet gdyby z jakichś powodów nie ukończyło 
zerówki, nadal będzie taka możliwość. Wtedy, po 
konsultacjach ze specjalistą, może zacząć realizować 
obowiązek szkolny wcześniej, w wieku sześciu lat.

Cała ta zadyma i mówienie, że jest to jakieś nie 
wiadomo co i cofanie się do przeszłości… Są to, 
w moim głębokim przekonaniu, nieuzasadnione 
zarzuty. One mają oczywiście kontekst polityczny, 
ponieważ projekt „sześciolatki do szkół” był konse-
kwentnie lansowany przez poprzednią ekipę rządo-
wą. Był on realizowany w ten sposób, że skutecznie 
zniechęcono do tej idei szerokie gremia rodziców. 
Zamiast możliwości wyboru, która byłaby racjonalna 
i w ramach której rodzic mógłby zadecydować, czy 
sześciolatek… To jest to, co my teraz proponujemy. 
Jeżeli rodzic uzna, że to powinno być wcześniej, 
to proszę bardzo, będzie taka możliwość. I to jest 
właśnie realizacja nowoczesnej polityki, a nie jakaś 
urawniłowka – sześć lat i koniec, czyli rzekome po-
stęp i nowoczesność. Tak to sobie ileś lat temu ktoś 
wymyślił. Nie chcę suponować i nie chcę wywodzić, 
jakie względy stały za tym wszystkim – względy 
natury, powiedziałbym, znacznie głębszej, gospo-
darczej, a nie tylko, że tak powiem, argumentacja 
dotycząca sposobu edukacji dzieci.

Proszę zauważyć, jak była przeprowadzona ta re-
forma. Rozpoczęła się akcja „Ratuj maluchy”. Na 
jej stronach internetowych odnotowano setki tysięcy 
wejść. Powstał cały ruch. Mało tego, został przygo-
towany projekt referendum w tej ważnej dla opinii 
publicznej sprawie i zebrano blisko milion podpi-
sów, które rzekomo demokratyczna i obywatelska 
Platforma Obywatelska w jednym głosowaniu wy-
rzuciła w kosmos, to znaczy stwierdziła, że wie lepiej 
niż rodzice, że funkcjonariusze państwa wiedzą lepiej 
niż rodzice – to mi pachnie trochę przeszłością – i że 
to oni będą decydowali za rodziców.
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żeby może nie wzniecać tu niepotrzebnych emocji, 
ale znamy te wypowiedzi i znamy ich autorów.

Dobra edukacja to nie tylko przekaz wiedzy, ale 
budowa umiejętności, także umiejętności analizy 
i syntezy, kreatywności. Aktualnie na świecie bu-
dowane jest społeczeństwo informacyjne i gospo-
darka oparta na wiedzy. Kluczem jest umiejętność 
tworzenia i przetwarzania wiedzy. Te umiejętności 
zdecydują o sukcesie rozwojowym społeczeństw, 
w tym także, a może przede wszystkim gospodarki, 
o innowacyjności gospodarki. Wiemy, że techniki 
informatyczne czy komunikacyjno-informatyczne 
są dzisiaj jedną ze specjalności Polski, że mamy tu 
ogromne sukcesy i naukowe, i gospodarcze.

Otóż nauka w szkole od pierwszej klasy to budowa 
struktur wiedzy. To nie jest tak, że dziecko uczy się 
tylko prostej wiedzy, ono od początku ma budować 
uporządkowaną wizję tej wiedzy i to uporządkowanie 
jest ważniejsze od tej wiedzy. W literaturze przed-
miotu wiek siedmiu lat uznawany jest za właściwy do 
odpowiedniego, pełnego rozpoczęcia edukacji. Jeśli 
w pierwszej klasie jest zabawa, to nie nazywajmy 
tego szkołą. Wtedy w ogóle powstaje pytanie, kiedy 
się ta nauka zaczyna. Skoro w pierwszej klasie jest 
zabawa, to może w drugiej też itd.

Na podstawie opinii wielu nauczycieli i rodziców 
wiemy, że te deficyty sześciolatków ujawniają się do-
piero w trzeciej i czwartej klasie. Ale jeżeli dominuje 
ideologia czy inny przesąd, wtedy te fakty są mniej 
znaczące. Niejako krytyczne spojrzenie na fakty… 
W każdym razie zupełnie co innego się widzi.

Oczywiście najważniejsza jest niedojrzałość emo-
cjonalna tych dzieci. Dzieci obsługują komputer i pilot 
telewizora bardzo dobrze, ale są całkowicie bezbronne 
wobec emocji, które są podstawą budowania relacji 
międzyludzkich. Powołują się państwo, powołujecie 
się, Panie i Panowie Senatorowie, na inne kraje, co 
jest chyba słabym argumentem, bo przytaczany był 
chociażby przykład Finlandii, gdzie dzieci zaczynają 
naukę w wieku siedmiu lat, a jeśli chodzi o sukcesy 
Finlandii, to chcielibyśmy się do nich zbliżyć.

Nie mówię już o stygmatyzowaniu całych społe-
czeństw. Przytoczę tu tę wypowiedź z posiedzenia 
komisji: niechlubna grupa państw. No cóż, nie wiem, 
czy należałoby prosić autora o przeprosiny, tak jak 
to było dzisiaj na posiedzeniu, w tej Izbie. Jest coś 
takiego, że jak dana osoba kogoś stygmatyzuje, to 
jest dobrze, a jak robi to ktoś inny – to źle. No, padło 
tu dzisiaj wyrażenie „o zgrozo”… Jaki to jest argu-
ment? To są przecież emocje. Mówmy o faktach, a nie 
o emocjach.

Myślę, że niezwykle ważne jest… Bo to, że są dwie 
wizje, to chyba trochę rozumiemy. I chyba największą 
zaletą omawianej ustawy jest to, że ona przywraca do-
wolność i przywraca rodzicom prawo do decyzji. A był 
przymus. Tak że wspomniana kwestia jest niezwykle, 

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przed sobą swoje wystąpienie przed Wysoką 

Izbą z czasu, kiedy wprowadzano tę reformę, kiedy 
obniżano obowiązkowy wiek szkolny do lat sześciu. 
Ono jest w zasadzie w pełni aktualne, mógłbym je 
tu odczytać.

Z tego, co już padło dzisiaj w tej Izbie, widać, że 
to jednak są dwie różne wizje społeczeństwa, o czym 
za chwilę powiem.

Bardzo cieszy mnie fakt, że tak szybko podjęto 
sprawę przywrócenia wieku rozpoczynania nauki 
w szkole. Sprawa ta wynika z podstawowego prawa 
rodziców do wychowania dzieci. A rodzice wielokrot-
nie i jednoznacznie wypowiadali się w tej sprawie 
i ten ich głos jakby odpowiada na pytania stawiane na 
posiedzeniu komisji i w Senacie o opinie ekspertów. 
Ale rodzicom odmawia się kompetencji w tym zakre-
sie – to usłyszałem na posiedzeniu dzisiaj obradującej 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Tu warto się wczy-
tać w konstytucję, ale o tym jeszcze dalej. Zebrano 
milion podpisów pod wnioskiem o referendum w tej 
sprawie, ale Sejm oraz rząd Platformy Obywatelskiej 
i PSL odrzucały wszystkie takie inicjatywy w pierw-
szym czytaniu. Dzisiaj mówi się tylko o rządzie PO, 
zapominając o koalicjancie. Owszem, miałem okazję 
osobiście słyszeć, jak pani minister Szumilas na sali 
sejmowej z mównicy sejmowej z niezwykłą stanow-
czością mówiła, że rząd z pełną determinacją będzie 
wprowadzał tę reformę. To była odpowiedź na wnio-
sek rodziców.

Po raz drugi rodzice wypowiedzieli się w wy-
borach parlamentarnych, głosując na Prawo 
i Sprawiedliwość, które jawnie jako jeden z ważnych 
punktów stawiało przywrócenie wieku szkolnego. 
Mówiło także o tym, że odbędzie się to w czasie 
pierwszych 100 dni rządu. Stąd argument o braku 
opinii jest tu niezasadny. Jest to proste przywrócenie 
poprzedniego stanu.

Przytacza się opinie mówiące o konkurencyjności 
na rynku pracy w Unii Europejskiej i na świecie. 
Otóż mam przekonanie, że jest dokładnie na odwrót, 
weźmy pod uwagę sukcesy naszych hydraulików 
w Irlandii, w Unii Europejskiej, ale także profesorów 
w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech – może 
ta kolejność powinna być odwrotna, ale szanujemy 
wszystkie zawody– po prostu dobre, szerokie wy-
kształcenie przynosi owoce. Być może niektórych 
boli wychowanie w rodzinie, w tradycyjnej, kato-
lickiej, chrześcijańskiej czy patriotycznej rodzinie, 
gdzie przekazywane są wartości, jak to dzisiaj się 
na tej sali dowiedzieliśmy, nienowoczesne. One są 
nienowoczesne. Niektórych to boli. Niektórzy mó-
wili kiedyś, że się wstydzą Polski, że patriotyzm to 
przesąd. Nie wskazuję autorów tych wypowiedzi, 
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(senator K. Wiatr) Senator Łukasz Mikołajczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja odniosę się tutaj do kilku kwestii jako rodzic, 

ale też jako wieloletni dyrektor szkoły podstawo-
wej. Zacznę od wspomnianej wody w basenie, Panie 
Senatorze Klich. Ja jestem przekonany, że Platforma 
Obywatelska nie sprawdziła, czy jest w basenie woda, 
kiedy wprowadzała ustawę dotyczącą sześciolatków.

(Senator Bogdan Klich: Sprawdziła, sprawdziła.)
My sprawdziliśmy. Projekt znoszący obowiązek 

szkolny dla sześciolatków jest efektem konsultacji 
społecznych ponad miliona obywateli, którzy pod-
pisali się pod wnioskiem o referendum w omawianej 
tu sprawie w 2013 r., lecz także obywateli, którzy 
podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy 
przywracającym obowiązek szkolny od siódmego 
roku życia. W 2012 r. to było trzysta czterdzieści sie-
dem tysięcy osób, a w 2015 r. – dwieście osiemdziesiąt 
siedem tysięcy czterysta trzydzieści osób.

Często rozmawiałem z rodzicami dzieci sześcio-
letnich i oni podnosili kwestię, że gdyby mieli taką 
możliwość, to z pewnością nie puściliby sześciolet-
niego dziecka do szkoły. Bardzo się cieszę, że senator 
Zientarski zauważył problem, jaki rodzicom sprawiła 
Platforma Obywatelska, dotyczący tej utrudnionej 
ścieżki do tego, aby odroczyć ten obowiązek w przy-
padku dzieci sześcioletnich. Wielu rodziców, pomimo 
tej utrudnionej ścieżki, zdecydowało o tym, aby pójść 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej i dziecko 
uzyskało odroczenie. Dziś tych dzieci z odroczeniem 
mamy bardzo wiele.

Szanowni Państwo! Zastanawiam się, co miał 
na myśli senator Zientarski, mówiąc o tym, że do 
31 sierpnia nie będziemy znali liczby dzieci, które 
mają pójść do pierwszej klasy. Będziemy znali tę licz-
bę, a to z tego względu, że kryteria rekrutacji do szkół 
ustalają samorządy wspólnie z dyrektorami. A więc 
to jest kwestia ustalenia harmonogramu rekrutacji. 
Nigdy nie było tak, że dyrektor szkoły na dzień przed 
powstaniem projektu arkusza organizacyjnego nie 
znał liczby dzieci. On liczbę szacowaną znał. Ona 
mogła się zmieniać w jedną lub w drugą stronę, ale 
o mało znaczący…

Przytoczona tutaj… Mówiliśmy o krajach, w któ-
rych jest obowiązek szkolny siedmiolatków. To może 
nie jest tak istotne, ale przypomnę o Finlandii, która 
jest dla nas, oświatowców, pewnym wyznacznikiem 
w zakresie edukacji. Tam obowiązek szkolny od wie-
ku siedmiu lat jest do tej pory.

W związku z tym, że sześciolatki są w szkołach, 
w bardzo wielu szkołach pojawił się problem dwu-
zmianowości, o której wspomniała pani minister. 
Ten problem często był poruszany dzisiaj. Tak jak 
zostało tu powiedziane, podwójna liczba uczniów 
i baza lokalowa nie umożliwiały jednozmianowości. 

niezwykle ważna. Ja muszę powiedzieć, że ocieramy 
się tutaj trochę o problem inżynierii społecznej. Trochę 
myśmy czytali u Orwella, w „Roku 1984” i innych… 
Otóż powstaje pytanie: kto w państwie ma prawo sty-
mulować zmiany mentalności i systemu wartości całe-
go narodu? Czy jest taka instancja w państwie demo-
kratycznym i w państwie prawa? Bo jeżeli wbrew woli 
rodziców robi się coś takiego, to czy to jest państwo 
prawa i czy to jest demokracja? A przecież mówimy 
o pomocniczej roli państwa.

Jest opinia rzecznik praw obywatelskich z maja 
2014 r., w której mówi się, że ograniczenie wpły-
wu rodziców na naukę dzieci w szkole i w przed-
szkolu jest dopuszczalne. Trybunał Konstytucyjny 
w kwietniu 2014 r. orzekł, że zgodna z konstytucją, 
zapisami o rodzinie i prawach rodziców… A kon-
stytucja w art. 48 stanowi, że rodzice mają prawo do 
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami. No to co? To gdzie jest ta konstytucja? Gdzie 
my jesteśmy?

Mówiono wcześniej o rynku pracy, o składkach 
na ZUS. A przecież wiemy, że jest bezrobocie, że 
jednocześnie podwyższono wiek emerytalny, tak 
więc, można powiedzieć, jeszcze bardziej zwiększo-
no bezrobocie…

Padły tutaj też oceny dotyczące stygmatyzowania, 
w kontekście powtarzania klasy. No, niedługo dojdzie-
my do tego, że stawianie ocen negatywnych to też będzie 
stygmatyzowanie. I ktoś pójdzie do sądu, bo dostał oce-
nę negatywną, a przecież jest mniej zdolny. I powie, że to 
jest niesprawiedliwe. Przecież takie myślenie prowadzi 
do zapaści – i cywilizacyjnej, i społecznej, i gospodar-
czej, i każdej innej. Ja muszę powiedzieć tak: moi dyplo-
manci wyjeżdżali na stypendia, głównie do Portugalii, 
ale jeszcze częściej do Wielkiej Brytanii, i tam w dzie-
sięć miesięcy robili tytuł Master of Philosophy. Anglicy 
robili to w trzy lata, Polacy – w trzy miesiące. Tak więc 
może nie bądźmy tacy wpatrzeni w… i tacy na kolanach. 
Bo rektorzy wyższych uczelni alarmują, że już teraz 
kandydaci na studia są coraz słabsi. Nie możemy ule-
gać modom, nie możemy psuć tego, co dobre. A przede 
wszystkim: zawsze był wybór – mówił o tym już mój 
przedmówca – zawsze można było wysyłać sześciolatki 
do szkoły. To rodzice najlepiej wiedzą, co dla ich dzieci 
jest dobre. A poza tym wspomniane prawo zapewnia im 
konstytucja. Pozostawmy im wybór. I dlatego w pełni 
popieram przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję panu senatorowi.
O zabranie głosu poproszę senatora Łukasza 

Mikołajczyka.
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(senator Ł. Mikołajczyk) w Stanach Zjednoczonych i w ciągu roku zrobił śred-
nią szkołę. To świadczy o tym, że nasze dzieciaki 
i są zdolne, i mają możliwości, a dzisiaj świat na tyle 
się zmienił, że musimy dążyć do lepszych… Jeżeli 
cała Europa poza Finlandią i oczywiście Rosją… Być 
może w Finlandii dlatego, że słońca jest mało i star-
sze dzieci odważniej idą do szkoły, jak jest ciemno, 
i odważniej wracają ze szkoły, jak jest ciemno, ten 
wyższy wiek szkolny jest utrzymany, a za Rosję nie 
będę się wypowiadał. Ale w czym my jesteśmy gorsi 
od Niemiec, Austrii, Włoch i wszystkich innych kra-
jów? No, tego nie mogę zrozumieć.

Dzisiaj patrząc na tę dyskusję… Bardzo nie po-
dobały mi się słowa pani minister, której nie ma. Bo 
pierwsze, co powiedziała, to to, że dyskusja w Senacie 
jest żenująca. Ja uważam, że nie jest żenująca, że 
jest na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. 
Nikt nikogo tutaj nie obraził, nikt nikogo tutaj nie ma 
zamiaru obrażać, a takie słowa przeniesione z mów-
nicy sejmowej nie pasują do tej Izby, bo ani przez 
ostatnie cztery lata, kiedy byłem senatorem, nikt tutaj 
nie prowadził żenującej dyskusji, ani dzisiaj, wydaje 
mi się, takiej dyskusji nie prowadzimy. Szkoda, że 
nie ma pani minister, szkoda, że dzisiaj po raz kolej-
ny w obrady wdarł się chaos. Bo zadajemy pytania 
sprawozdawcom, za chwilę wchodzi pani minister, 
potem wychodzi, bo gdzieś są głosowania. A to, że 
dzisiaj obradujemy nad tym tak szybko, też wzbudza 
zdziwienie, ponieważ mamy czas, gdyż rok szkolny 
zaczyna się we wrześniu – chyba że jest szykowana 
jakaś zmiana, o której nie wiemy, i rok szkolny będzie 
zaczynał się w innym miesiącu – i możemy o takich 
sprawach mówić, a jak widać po dyskusji i po liczbie 
osób zabierających głos czy zadawanych pytań, jest 
to sprawa ważna. Ja na swój profil, gdy zaczynała 
się dzisiaj ta dyskusja, wrzuciłem temat, o którym 
dyskutujemy, i okazało się, że oczywiście głosy są 
podzielone. Ale są też głosy osób, i w większości one 
takie są… Na przykład: „Moje dziecko poszło jako 
sześciolatek do szkoły. Jestem za. To nie dzieci mają 
problem, a rodzice i nauczyciele, którym ciężko jest 
się dostosować. Należy zmienić dodatkowo system 
nauczania w klasach IV–VI”… itd. Kolejny głos: 
„Nasz Michaś – tak ma na imię jak mój syn – w tym 
roku poszedł obowiązkowo jako sześciolatek do szko-
ły i powinno tak zostać, a nie zmieniać”.

Słuchając wypowiedzi państwa z prawej strony, 
odczuwam to tak, że bardziej tu chodzi o politykę 
niż o dobro dzieci, bardziej tu chodzi o to, żeby po-
kazać, kto dzisiaj rządzi, i że to wszystko, co zrobiła 
Platforma, jest złe. Dzisiaj nikt nie udowodnił, że 
w szkołach nie są przystosowane klasy, ubikacje, 
sale dydaktyczne. Mamy piękne szkoły. Tak jak tu-
taj podawano, w większości przypadków, w ponad 
90% przypadków, są dostosowane, a tam, gdzie nie 
są, dzieje się tak z różnych powodów: może z powo-

Przypomnę, że w zmianie ustawy o systemie oświaty 
jest przesunięcie terminu przekształcenia oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w przed-
szkola – z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r., co 
bardzo cieszy organy prowadzące. To też był ogromny 
problem. Przekształcenie, zrobienie tego do 1 wrze-
śnia 2016 r…

Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać – pewne 
rzeczy mógłbym powtórzyć, ale absolutnie nie chcę 
tego robić – chcę jeszcze tylko podkreślić, zwró-
cić uwagę na jedno z badań, które przeprowadzili 
naukowcy z Uniwersytetu Stanforda, w którym to 
badaniu odkryli, że dzieci, które poszły do szkoły 
w wieku siedmiu lat zamiast w wieku sześciu lat, są 
aż o 73% bardziej uważne na lekcjach i mniej nad-
pobudliwe. Ja bardzo się cieszę jako rodzic, dyrektor 
szkoły, przedstawiciel rodziców ze szkoły, w której 
byłem dyrektorem, że dziś nad tą ustawą dyskutujemy 
i że ponownie będzie… że rodzic będzie mógł decy-
dować o tym, kiedy posłać swoje dziecko do szkoły. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę senatora Roberta 

Dowhana.
Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja od razu się pochwalę, że wprawdzie nie mam 

jeszcze wnuków, ale mam trzech synów. Dwóch 
wczoraj zabrałem do Warszawy. Byliśmy na stadionie, 
gdzie jest wystawa Lego, na Starym Mieście i w paru 
innych miejscach. Jeden ma sześć lat, a drugi ma 
osiem lat. Jeden poszedł do szkoły jako siedmiolatek, 
a drugi jako sześciolatek. Często pytam tego sześcio-
latka: „Michał, jak tam ci w tej szkole jest? Może 
wolisz wrócić do przedszkola ‒ bo tam było lepiej ‒ 
i jeszcze się bawić niż siedzieć w ławce?”. A on mówi: 
„Nie, tato. Ja chcę tylko do szkoły”. Kiedy dopytuję: 
„Misiu, nie kłam, na pewno wolisz być w przedszko-
lu”, on zawsze odpowiada: „Nie, chcę być w szkole. 
Nie pójdę do przedszkola. Ja chcę być w szkole”. I to 
jest dla mnie potwierdzenie, że to, co zrobiliśmy, co 
zrobiła Platforma, jest słuszne. Oczywiście tak jak 
tutaj jesteśmy podzieleni, podobnie dużo ludzi ma 
być może inny pomysł na kształcenie swoich dzie-
ci, być może inaczej do tego podchodzi, ale ja jako 
rodzic tego nie zauważyłem. Ja nawet się cieszę, że 
dziecko poszło wcześniej do szkoły, bo trzeciego mo-
jego syna – mam trójkę dzieci – wysłałem do szkoły 



37
7. posiedzenie Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator R. Dowhan) na tej sali są podzielone, a jeśli dodamy jeszcze wy-
stąpienie pani minister – szkoda, że jej tu nie ma, bo 
chcę jej podziękować za pewną rzeczowość – to są 
jeszcze bardziej podzielone, bo zawierają się w prze-
strzeni, którą niejako uruchomił pan profesor Żaryn, 
posługując się w swojej argumentacji odniesieniem 
do polskiej tradycji. Nie jedynej zresztą, prawda? No, 
Panie Senatorze, chciałbym zwrócić panu uwagę, że 
ja jestem Polakiem, który ma już tyle lat, ile ma, i to 
upoważnia go do tego, żeby mówić o polskiej tradycji. 
Otóż tradycję Jana Rulewskiego w zakresie nauki 
poprzedzała postawa jego matki – mojej matki, któ-
ra skończyła cztery klasy szkoły podstawowej wiej-
skiej. Niedawno, jeszcze w II Rzeczypospolitej. Czy 
to była tradycja? Czy to była tradycja, żeby tylko 
cztery lata chodzić do szkoły podstawowej? Ale na 
tyle była rozsądna, żeby powiedzieć Jasiowi: „Ty się 
ucz więcej niż ja, żebyś nie pasł krów tak jak ja”. 
Czy może tą tradycją jest to, co było później, to, że 
młodzież kończyła szkoły – mówię już o niesławnej 
PRL – w bardzo pionierskich warunkach, żeby nie 
powiedzieć: okrojonych, by uciec od tej złej, przed-
wojennej przeszłości? Czy też tą tradycją jest obecny 
pęd młodzieży do pozostawania w szkołach i wyż-
szych uczelniach? Nie wiem zatem, do której tradycji 
pan się odwołuje. A jeszcze inaczej wypowiedziała 
się pani minister, która przecież nie mówiła o trady-
cji, nie wspominała i nie podkreślała wagi pańskie-
go wystąpienia, nie mówiła, że należy rozpoczynać 
szkołę w wieku sześciu lat, tylko mówiła o realiach. 
Ja myślę, że to, co ona powiedziała, jest kwintesencją 
dzisiejszej dyskusji – te realia. To jest prawda, że 
istnieją – coraz bardziej ograniczone – obawy rodzi-
ców, czy przedwczesne pójście do źle przygotowanej 
szkoły nie wywoła falstartu pedagogicznego i czy 
młodzież nie nabawi się z tego powodu kompleksów. 
To jest prawda. Platforma Obywatelska po tym przed-
wczesnym starcie rzeczywiście wyciągnęła wnioski 
i proces dochodzenia do wieku sześciu lat, o którym 
tutaj mowa, jako podstawowego, wszakże nie bez-
względnego, uwarunkowywała jednak koniecznością 
rozłożenia tego, że tak powiem, na raty wiekowe. 
Dzisiaj w regionie, w którym ja przynajmniej miałem 
okazję sprawdzać postępy w tym zakresie, zaledwie 
parę procent, zaledwie 6% czy 8% rodziców uważa, 
że dzieci nie są przygotowane do tej swoistej rewolu-
cji. Niemniej jednak samorządy potwierdzają bardzo 
dobre przygotowanie się do realizacji tejże ustawy.

Państwo jeszcze posługują się argumentem: wy-
borcy tak zadecydowali. Już tutaj wcześniej powie-
dziano, że spośród dwudziestu siedmiu milionów 
potencjalnych wyborców rzeczywiście milion plus, 
powiedzmy, jeszcze ich stronnicy, czyli rodzina, więc 
może dwa – trzy miliony ludzi złożyło podpis, że 
widzi ten problem inaczej. Trzeba to też szanować. 
Może właśnie doświadczenia niektórych szkół, nie-

du złego samorządu, może złego dyrektora, może 
z jakichś innych powodów. Ale ogólnie nasze szkoły 
dzisiaj są naprawdę dostosowane i do osób niepeł-
nosprawnych, i do sześciolatków i nie chodzi tutaj 
tylko o toalety, które może w jednym przypadku są 
gdzieś na korytarzu.

To prawda, że zebrano milion podpisów. Ale co 
z resztą? Ja się nie podpisałem. I myślę, że dzisiaj 
w przypadku każdej ustawy, która jest wprowadzana, 
znajdzie się grupa miliona osób czy większa, które 
podpiszą się pod wnioskiem o referendum. Myślę, że 
nie byłoby problemów z zebraniem miliona podpisów 
pod wnioskiem o odwołanie tego rządu, który po kolei 
robi to, co my ‒ i nie tylko my, ale i ludzie ‒ tak bardzo 
krytykujemy. Tak że oczywiście trzeba brać to pod 
uwagę. Ale czy ja wiem, czy tak do końca jest to taki 
głos rozsądku, że musimy automatycznie wstrzymać 
tę reformę, którą ciągniemy za innymi krajami?

Nie ma konsultacji, nie ma opinii Biura 
Legislacyjnego… Czy tak ma wyglądać przygoto-
wana ustawa? Bez ekspertyz, analiz…

Tak na zakończenie chciałbym jeszcze, ponieważ 
wiem, że goni nas ustawa o zmianie ustawy o służbie 
cywilnej… Nie miałem okazji zapytać pani minister, 
a że sytuacja jest odwrócona, to chcę złożyć popraw-
kę… W art. 30 jest wprowadzony zapis, że kandydata 
na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze 
konkursu. Jeżeli konkursy mają być zlikwidowane, to 
chciałbym, aby dopisać tu słowa „tylko i wyłącznie”. 
Tutaj jest to szczegółowo opisane, w sposób rzeczowy 
i mądry, i pod tym się podpiszę, ale nie chciałbym, 
żeby, jeżeli dzisiaj to zostanie przegłosowane, jutro 
kolejna ustawa zniosła ten artykuł. Tak że składam 
tę poprawkę na ręce pani marszałek.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Jeszcze raz apeluję o rozsądek. Jestem przykładem 

tego – ja i moje dziecko – że można to wszystko po-
godzić. Nasze dzieci nie są ani głupsze, ani mniej roz-
winięte, i dzisiaj potrzebują tego, co zostało już zro-
bione, aby nie robić kroku w tył. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Kolejnym zapisanym mówcą jest pan senator Jerzy 

Fedorowicz, ale nie widzę pana senatora.
Proszę więc o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie wobec tematu dzisiejszej dyskusji 

opinie państwa, pań i panów senatorów, przynajmniej 
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(senator J. Rulewski) nak przez cały rok – przeznaczona jest na zajęcia 
inne niż nauka. I mówmy o nich. Oczywiście są ferie, 
oczywiście są rekolekcje – mimo że nauka religii jest 
co tydzień – oczywiście są dni sprzątania Ziemi, są 
wycieczki… Ja nie mam nic przeciwko wycieczkom, 
ale one są tylko po to, żeby w szkole było cicho, bo 
tam, jeśli są połączone szkoły, trzynastu z gimna-
zjum zdaje egzamin testowy. Oczywiście obchodzi 
się święta – ja tu już nie wspominam, żeby nie zrażać 
środowiska nauczycielskiego… I oczywiście kończy 
się rok szkolny, ale nie tak, jak mówi rozporządzenie, 
które już usiłowano procedować, tylko kończy się go 
dużo przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. 
I mało zwraca się uwagę na to, że to wszystko to jest 
właśnie okradanie młodzieży i dzieci z ich dojrzałości 
i z dzieciństwa. Ale takiej refleksji ja u państwa nie 
widzę – widzę forsowaną filozofię: my realizujemy 
wyborcze przesłanie.

Padały tu argumenty: Polska, rodzice, ci, co byli 
za – i ci, co byli przeciw, ale w większej mierze ci 
będący za – a także szkoły, samorządy, powiedział-
bym nawet, że cała wspólnota polska, wszyscy wnieśli 
niemały kapitał, żeby szkoła zastartowała sześciolat-
kami, choć towarzyszyły temu napięcia. A państwo 
chcecie to jedną ustawą, niemalże jednym zapisem, 
przekreślić.

Wobec tego, szanując wątpliwości rodziców, 
uwzględniając być może nie najlepsze przygotowa-
nie szkół, a także dążąc do kompromisu, proponuję, 
żeby ta rozpatrywana dziś ustawa – w której teraz 
następuje niemalże finał, czyli prawie 90% dzieci 
obejmie ten obowiązek, a więc będziemy mieli okazję 
przećwiczyć to we wszystkich aspektach, nie tylko na 
małej próbce – weszła w życie dopiero za rok.

I proszę o tę wspomnianą refleksję, refleksję nie 
tylko nad programem wyborczym, ale także nad 
dziećmi i młodzieżą, jak również nad tą większością, 
która posłała swoje dzieci do szkoły i teraz oczekuje, 
że ich dziecko zakończy naukę w ławce tak, jak trze-
ba, czyli jeszcze jako dziewczyna lub chłopak, a nie 
jako dojrzały tatuś z brzuszkiem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Są poprawki, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Można by wyrazić radość z tego, że dyskutujemy 

o polskiej oświacie, bo jest to jeden z kluczowych 
tematów, jeden z najważniejszych. Jeśli mamy rze-

przygotowanie niektórych samorządów lub niemoż-
ność ich przygotowania spowodowało takie reakcje. 
Zgadza się. Ale czy to jest podstawa do tego, żeby 
zarzucać nam inne widzenie rodziny, żeby nas od-
gradzać od Europy, Panie Profesorze Żaryn, czy też 
wręcz fałszować konstytucję, która przecież nakłada 
na przykład inny warunek dotyczący nauki w postaci 
obowiązku, jeśli chodzi o osiemnaście lat? Nikt nie 
pyta rodziców i nie ma dyskusji na temat tego, jak 
długo dziecko ma pozostawać w szkole. No właśnie.

Powiem szczerze, że w tej dyskusji od wielu 
lat brakuje rozmowy na temat zarządzania czasem 
dzieci i młodzieży; to taki brzydki termin. Państwo 
Elbanowscy przemówili do mnie argumentem zu-
pełnie innym niż pan, Panie Profesorze, mianowicie 
takim, że wcześniejsze pójście do szkoły to jest zabie-
ranie dzieciństwa. Jak najbardziej, to jest zabieranie 
dzieciństwa, tego wolnego, swobodnego czasu radości 
przy matce i ojcu. Marzy mi się to… Ja też chciałbym 
– wbrew temu, co mówiła moja matka, którą szano-
wałem – jak najdłużej grać w piłkę, a nie chodzić do 
szkoły. Tylko nie ja tworzę warunki cywilizacyjne 
i nie ja byłbym w stanie dokonywać wobec swoich 
dzieci realizacji innych przekonań, niż to robiła moja 
matka. Otóż w Polsce nie gospodaruje się czasem 
dzieci i młodzieży. Państwo w swojej propozycji mó-
wicie i skupiacie swoją uwagę na wieku rozpoczęcia 
nauki, ale nie zastanawiacie się – pan profesor Żaryn 
mi obiecał odpowiedź na to pytanie – dlaczego polska 
młodzież tak długo przebywa w ławkach szkolnych. 
Według państwa, zgodnie z państwa rozwiązaniem 
młodzież w wieku dziewiętnastu lat uzyska status… 
chciałbym powiedzieć maturalny, ale okazuje się, że 
to jest tylko świadectwo dojrzałości. Dawniej matu-
ra oznaczała pewien status, dziś to jest tylko doku-
ment. Plus jeszcze pięć lat studiów… A to oznacza, 
że ojcowie, matki, dojrzali ludzie, którzy eksplodują 
pomysłowością – to jest polska cecha – inwencją, 
nawet powiedziałbym taką daleko idącą improwi-
zacją, wręcz naiwnym podejściem do życia, jakże 
potrzebnym, żeby szarżować na różne przeszkody… 
Ta młodzież jest zmuszana przebywać w ławkach. 
I zgodnie z państwa wyborem, za waszym wskaza-
niem będzie przebywała w ławkach dłużej, będzie 
przebywała w ławkach dłużej o rok. A to oznacza 
stratę dla tych młodych ludzi, bo oni nie będą mo-
gli być dojrzali, nie będą mogli swojej dojrzałości 
praktycznie wykorzystywać w życiu, w życiu zarob-
kowym czy rodzinnym, w tym być może w swoich 
wojażach, na podbój świata… Nie gospodaruje się 
również – i to nie jest tylko moja ocena – pobytem 
dziecka w szkołach. Okazuje się, że jeśli weźmie się 
pod uwagę rok kalendarzowy, to właściwie połowa 
tego okresu pobytu w szkołach – bo szkoła trwa jed-
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(senator M. Augustyn) się zna, bo albo chodził do szkoły, albo jego dzieci 
chodzą do szkoły. To nie ten poziom.

Chciałbym państwu powiedzieć, że ja byłbym 
zupełnie niepoważny, gdybym, wiedząc, co pań-
stwo przygotowujecie, sam nie zrobił czegoś, aby 
dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Otóż ja zadałem 
sobie trud – myślałem, że pani minister przyjdzie 
tu z czymś takim – i w formie ankiety zapytałem 
fachowców, tych, którzy prowadzą szkoły, tych, któ-
rzy nimi administrują, członków rad pedagogicznych 
i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych śro-
dowisk o to, co sądzą na temat zmian, które państwo 
proponujecie. Słusznie obawiałem się, że państwa to 
w ogóle nie będzie obchodziło. Dostałem mnóstwo 
odpowiedzi. Gdybyście mnie zapytali, czy była choć 
jedna opinia z samorządu, ze szkół lub od rodziców, 
która by popierała to, co wy proponujecie, to bym was 
rozczarował: żadnej takiej nie otrzymałem, a otrzy-
małem tych odpowiedzi całą masę. Co więcej, na 
kanwie tego spontanicznie zrodził się ruch zbierania 
podpisów pod petycją, ażeby w miarę możliwości za-
trzymać to, co państwo proponujecie. Wskazywano na 
wiele mankamentów tego rozwiązania. Te najbardziej 
wyważone wypowiedzi pokazywały, że dzieci, które 
mają być w tym wszystkim najważniejsze, będą tra-
cić, że szkoła w sposób bardzo systematyczny, o czym 
mówił tutaj pan profesor Wach, zaczyna ten pierw-
szy etap edukacji, i wskazywały, jakie to jest ważne. 
Wskazywano na to, ile wysiłku włożyły szkoły w to, 
żeby przygotować nauczycieli właściwych do takiego 
nauczania, ile wydano na to pieniędzy. Naprawdę, 
tym ludziom, którzy do mnie pisali, w głowie się 
nie mieści, że ktoś ot tak sobie, bez tego referendum, 
o które wnioskowano, a które państwo teraz na na-
szych oczach mielicie… że chcecie to przeprowadzić, 
nie pytając nikogo o zdanie. Tutaj wiele razy pod 
moim adresem, personalnie mówiliście o bucie, o py-
sze władzy. Naprawdę? Wydaje mi się, że powinni-
ście państwo zadać sobie trud, ministerstwo też, żeby 
w formie rozsądnych, dobrych pytań… żeby zapytać 
o tę sprawę wszystkie zainteresowane środowiska, 
dowiedzieć się, co o tym myślą fachowcy, naukowcy. 
Proszę bardzo, ta sala mogłaby udzielić gościny na 
taką debatę, Pani Marszałek. Tak, to by było piękne 
i ważne wydarzenie w tej Izbie. Ale schlebianie po-
pulistycznym postulatom bez sprawdzenia… Ja nie 
wyrokuję, co jest dobre, nawet na podstawie tych 
ankiet nie wyrokuję, ale bez sprawdzenia tego, jakie 
skutki wywoła ta decyzja… To wydaje mi się napraw-
dę nieodpowiedzialne, to jest chyba najlepsze słowo, 
jakie można przykleić do tego projektu.

No i na koniec parę słów o samorządach. Jak 
czytam tę ustawę… Tu jest mowa o tym, że będą 
pewne pieniądze, z których będzie mógł skorzy-
stać samorząd, ale nie wiadomo, w jakiej formu-
le, nie wiadomo, na co konkretnie będzie można 

czywiście nawiązać konkurencję, rywalizację z in-
nymi społecznościami, innymi narodami, i skoro 
prawie wszystkie kraje widzą szansę w budowaniu 
przyszłości – bo tylko perspektywa przyszłości się 
tutaj liczy – w oparciu o wiedzę, to oczywiste jest, 
że bardzo potrzebna jest narodowa debata o polskiej 
edukacji, potrzebne jest wytyczenie jasnych celów, 
wskazanie, co my chcemy osiągnąć. Nie byłoby to 
łatwe, ale pozwoliłoby dostosować metody do tego, 
by niewątpliwie zmieniający się korzystnie poten-
cjał kolejnych generacji, potencjał dzieci – bo chyba 
wszyscy tu zgodzimy się, że to nie są takie same 
dzieciaki, jakimi my byliśmy, one są dużo bystrzej-
sze, rozwijają się szybciej, w innych warunkach, lep-
szych niż myśmy mieli – jak najszybciej uruchomić, 
żeby go wykorzystać. Wszyscy wiemy – wystarczy 
liznąć choć trochę psychologii rozwojowej – że im 
szybciej zacznie się inwestować… Wie to każda 
babcia, każdy dziadek, który chce zainwestować. 
Ja mam takich dookoła siebie. Oni sami się uczą, 
jak uczyć.

Gdybyśmy chcieli prawdziwej debaty, na pewno 
panowałaby tu zgoda. Być może byśmy się różni-
li w metodach dojścia do celu, w tym, co powinno 
być priorytetem, ale doszlibyśmy do porozumienia. 
Tymczasem państwo proponujecie rzecz wyjętą z kon-
tekstu, całkowicie oderwaną od rzeczywistości. I, co 
najgorsze, wasza decyzja zupełnie nie jest oparta na 
faktach. Padło tu pełno emocjonalnych wypowiedzi. 
A gdzie są liczby, gdzie są procenty, gdzie są badania, 
gdzie są fachowcy? Czy ktoś tutaj przedstawił choć je-
den dowód naukowy na to, że tak właśnie będzie lepiej 
dla dzieci? Czy była tutaj mowa o tym, co my chcemy 
im dać? Tu padały tylko słowa: przywrócić, cofnąć, 
zlikwidować. To jest niepoważne. W tej Izbie tak być 
nie powinno. To smutne, że nawet pani minister nie 
przytaczała wyników takich badań, nie mówiła, skąd 
u niej taka pewność, że to jest dobre. Powoływanie 
się na rodziców, którzy – przypomnę – chcieli refe-
rendum, a nie mówili, jak ma być, przywołuje mi 
na myśl, jako człowiekowi, który pracuje w różnych 
środowiskach, także w systemie pomocy społecznej, 
stwierdzenie, że miejsce dziecka – mówiłem to, gdy 
był tutaj rzecznik praw dziecka – jest jak najdłużej 
w rodzinie, ale w dobrej rodzinie, świadomej rodzi-
nie, nie w każdej i nie zawsze.

Uważam, że powinniśmy odłożyć jakiekolwiek 
decyzje dotyczące oświaty do czasu, gdy państwo 
dzierżący dzisiaj ster przedstawicie kompleksowy 
program, udowodnicie, że wiecie, co chcecie osią-
gnąć, że wiecie ku czemu chcecie poprowadzić dzieci 
i gimnazjalistów, że wiecie, jak to zrobić. Wtedy ta 
debata miałaby swoją wagę i powagę i nie przypomi-
nałaby debat przy stole o edukacji, na której każdy 
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(senator M. Augustyn) Państwo tutaj kilkakrotnie mówiliście o tym, że nie 
ma to właściwie żadnego znaczenia, dlatego że w tej 
chwili będzie szło się do szkoły w wieku siedmiu lat, 
ale sześciolatek też będzie mógł iść. Trzeba będzie do 
przychodni się zgłosić, zobaczyć i sześciolatek też bę-
dzie mógł iść. Dotychczas było odwrotnie, że w wieku 
sześciu lat, ale można było to odroczyć i można było iść 
w wieku siedmiu lat. A więc o co tu właściwie chodzi? 
Bo i tak, i tak… Chodzi, proszę państwa o to, że prze-
wracamy tę ustawę do góry nogami. Myślę, że wynika 
to tylko i wyłącznie z obietnic kampanii wyborczej, bo 
przecież powiedzieliście państwo to samo, że można 
i tak, i tak, że nie ma to wielkiego znaczenia. Chociaż 
tych uczniów pewno będzie brakowało.

Proszę państwa, patrzę na moją kartkę, gdzie napi-
sałem: wyrównywanie szans dzieci wiejskich. Proszę 
państwa, to, że sześciolatki mają iść do szkoły… Tu 
chodzi przede wszystkim o wyrównywanie szans, 
i to głównie na wsi, w małych szkołach, które tam są. 
Zaraz przejdę do kwestii likwidacji szkół wiejskich, 
bo to jest kolejny problem. A więc to była wielka 
szansa, którą państwo chcecie zaprzepaścić. Pewno 
będą klasy łączone, no bo jeżeli teraz pójdzie dwóch 
albo trzech uczniów siedmiolatków do szkoły, to… 
Należy się spodziewać, że pewno będą klasy łączone. 
Czyli na wsi to będzie bardzo trudna sytuacja.

Pani Minister mówiła, że ta debata jest żenująca. Już 
kolega – nie będę powtarzał… No, to naprawdę, że tak 
powiem, żenująca wypowiedź. Pani minister mówiła 
też o subwencji oświatowej, że samorządy wykorzystują 
tę subwencję również na inne cele. Proszę państwa, ja 
też byłem samorządowcem. Wszyscy samorządowcy 
w Polsce, jak usłyszeli, co pani minister powiedziała… 
Oni się burzą w tej chwili, bo wszyscy wiemy, że każdy 
samorząd dokłada do oświaty i, nie ma cudów, będzie 
dokładał. Jest Karta Nauczyciela, która wiąże samorzą-
dy. A więc jak można powiedzieć, że samorządy prze-
znaczają tę subwencję na inne cele? No, proszę państwa, 
nie będę już dalej komentował tej wypowiedzi.

Teraz bardzo ważna sprawa, to jest sprawa tego, co 
nastąpi po zmianie, jeśli chodzi o kompetencje kura-
tora. Proszę państwa, murowany jest konflikt między 
samorządem a kuratorium, to nie ulega żadnej wąt-
pliwości. Obecnie uchwała o likwidacji szkoły – już 
nie wspomnę o likwidacji szkół wiejskich, gdzie tych 
uczniów jest nieraz bardzo mało, gdzie trzeba łączyć, 
gdzie trzeba dowozić itd. – leżała w gestii samorządu, 
czyli samorząd podejmował uchwałę, do końca lutego, 
potem drugą uchwałę. To samorząd decydował o tym, 
bo to on ponosi koszty finansowania, i to leżało w jego 
gestii. Jeżeli spełnił wszelkie wymogi, to wojewoda 
nie uchylał tej uchwały i w związku z tym można było 
coś zrobić. A w tej sytuacji, kiedy to kurator będzie 
decydował na przykład o łączeniu, o likwidacji szkół, 
proszę państwa… Jeżeli – podam taki przykład – bę-
dzie to jakaś mała wiejska szkoła, gdzie jest, nie wiem, 

to przeznaczyć. Powiem państwu jednoznacznie: 
wszystkie samorządy, które mi odpowiadały, mó-
wiły, że bez zwolnień się nie obejdzie. A więc skoro 
pani minister wychodzi i mówi, że zwolnień nie 
będzie, to ja chcę ją zapytać, na jakiej podstawie 
ona to mówi. Czy ona przeprowadziła taką ankie-
tę, jaką ja przeprowadzałem, tylko w skali kraju? 
Czy zapytała samorządy, czy będą, czy nie… Jaka 
jest szansa na przekwalifikowanie, które wymaga, 
żeby półtora roku w ciągu pół roku… Jaka jest 
możliwość przenoszenia… Proszę państwa, w Pile, 
z której pochodzę, przedszkole nr 1 będzie mogło 
przyjąć, jeśli 90% rodziców zdecyduje się pozosta-
wić dzieci sześcioletnie w przedszkolu, siedmioro 
nowych dzieci, zamiast setek, które czekają. Czy 
to jest odpowiedzialne?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja przyszedłem z kartką, wynotowałem sobie parę 

punktów, bo przecież o 14.00 dowiedziałem się, nad 
czym będziemy dzisiaj dyskutować. Na wszelki wy-
padek przygotowałem sobie już na jutro takie trzy 
kartki, one jeszcze są puste, ale obiecuję państwu, 
że dzisiaj do godziny 24.00 będę śledził w internecie, 
czy któraś z ustaw, które będą jutro procedowane, 
a mówimy pewno o ustawie medialnej, ustawie po-
licyjnej i jeszcze o kilku innych ważnych ustawach, 
nad którymi w tej chwili głosuje się w Sejmie…

(Głos z sali: Nie, nie będzie…)
A więc na tyle, na ile zdążyłem się przygotować, 

nie mając oczywiście żadnej opinii, żadnych eksper-
tyz, korzystając tylko z tej wiedzy, do której udało mi 
się dotrzeć w międzyczasie… Dziwię się trochę pa-
niom i panom senatorom z Prawa i Sprawiedliwości, 
że państwo nie bierzecie przykładu z pana Jana Marii 
Jackowskiego, który tu ładnie powiedział, że on po-
szedł do szkoły w wieku sześciu lat. No i proszę, na 
jakiego człowieka wyrósł…

(Głos z sali: Fajny gość.)
Taki elokwentny, fajny gość. Ja niestety poszedłem 

do szkoły w wieku siedmiu lat, tak było pięćdziesiąt 
parę lat temu…

(Senator Antoni Szymański: I też fajny gość…)
Ja jestem tylko skromnym inżynierem i nie chcę 

się porównywać z panem Janem Marią Jackowskim. 
Ale to jest dla państwa przykład – on pokazuje, w ja-
kim kierunku trzeba iść.
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(senator P. Florek) Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Już tyle słów powiedziano o tej ustawie, że pra-

wie nie chce się mówić, ale muszę się ustosunkować 
przynajmniej do dwóch artykułów ustawy, bo my na 
razie mówimy ogólnie o tym, jak odczuwamy pro-
blem zmiany tej ustawy, nie mówimy o konkretach, 
a przecież to jest naszą powinnością. Nie dla samej 
dyskusji powinniśmy tu być.

Otóż, proszę państwa, zwracam uwagę na art. 9 
oraz na art. 11 ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zawar-
tej w druku nr 63, które to artykuły mówią o tym, 
iż zgodnie z wolą rodziców dziecko może pozostać 
w klasie pierwszej bez obowiązku oceny i możliwości 
przejścia do klasy drugiej i tak samo dziecko uczęsz-
czające do klasy drugiej może pozostać w klasie dru-
giej, też z woli rodziców. Dotyczy to dzieci z dwóch 
roczników, tych, które rozpoczynały naukę szkolną 
w roku 2015/2016 i dzieci będących w drugiej klasie, 
które rozpoczynały naukę w tym samym czasie, ale 
należą do rocznika 2008, są z drugiej połowy 2008 r., 
czyli nieco młodsze niż pełne siedmiolatki.

Proszę państwa, jest to wybieg, który nie wiem, 
czemu ma służyć, chyba tylko wypełnieniu luki w ła-
wach szkolnych, bo jeśli dziecko sześcioletnie – tak 
było dotychczas – mogło pójść do szkoły, ale musiało 
mieć opinię psychologa czy dydaktyka psychologa, to 
ja mówię, że dziecko, które jest pozostawione w kla-
sie pierwszej albo w klasie drugiej, również powin-
no podlegać zaopiniowaniu przez psychologa. Ja nie 
widzę powodu, dla którego ono nie może jak gdyby 
awansować, przejść do klasy wyższej. Dziecko, które 
było rok lub dwa lata w grupie swoich rówieśników, 
dziecko, które z tymi młodymi ludźmi się zżyło, któ-
re jest już w tej klasie społecznie wyrobione, naraz 
wolą rodziców pozostawia się w tej samej klasie. Czy 
ono nie będzie się czuło pokrzywdzone? Czy ono nie 
będzie się czuło gorszym dzieckiem? My robimy tym 
dzieciom krzywdę. Rodzice robią to być może po 
to, żeby jeszcze ochronić kochane dziecko. Ale czy 
wszyscy rodzice patrzą jednakowo i mają jednakowe 
opinie co do momentu rozpoczęcia kształcenia? Nie 
chcę mówić, że jednakową wiedzę, bo wszyscy rodzice 
kochają swoje dzieci i chcą dla nich jak najlepiej. Ale 
czy model naszego kształcenia ma być taki, że stare 
konie – użyję takich słów – pozostaną na garnuszku 
rodziców? Jak długo? Skoro rodzic może decydować, 
czy dziecko pójdzie do szkoły w wieku sześciu lat, to 
może damy mu także wolną wolę, gdy powie: nie, moje 
dziecko pójdzie do szkoły, jak będzie miało osiem lat, 
bo ja uważam, że ono jest jeszcze nieprzygotowane?

Cały problem moim zdaniem tkwi w tym, że przez 
już prawie siedemdziesiąt lat przywykliśmy do tego, że 
obowiązek szkolny dotyczył siedmiolatków. Ale prze-

trzydzieścioro uczniów, a są takie szkoły, i jeżeli pani 
kurator powie: nie, tej szkoły likwidować nie wolno, 
to gmina będzie musiała tę szkołę utrzymywać.

Mówiliście państwo też o tym, że w szkołach jest 
mniej uczniów. Proszę państwa, tak, mniej uczniów 
jest w klasach, mniej jest w szkole, ale szkoły trzeba 
utrzymywać, trzeba ogrzać. Zatem subwencję, która 
jest przekazywana na te szkoły, samorząd i tak wyda, 
jeśli ją dostanie, bo dostaje przecież odpowiednio na 
każdego ucznia. Tu jest cały problem, który moim zda-
niem będzie nagłaśniany i będzie trudny do rozwią-
zania w sytuacji, gdy kurator sobie i samorząd sobie.

Na to wszystko nakłada się jeszcze to, co wspomi-
nałem, problem nauczycieli. Proszę państwa, nie spo-
sób. Mamy sześćset pięćdziesiąt tysięcy nauczycieli, 
ponad pięć milionów uczniów, czyli przypada jeden 
nauczyciel na czternastu uczniów. Gdy porównamy 
to z sytuacją w całej Europie, w innych krajach, to 
okaże się, że jest to całkiem inny stosunek, tam jest 
to gdzieś na poziomie ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, 
u nas jest czternastu.

Jeżeli teraz nałożymy na to fakt, że wypadnie nam 
jeden rok szkolny, czyli w szkole podstawowej nie 
będzie jednego roku, potem w gimnazjum nie będzie 
jednego roku, to nie ma cudów, nie ma innej możliwo-
ści, musicie państwo nauczycielom jasno powiedzieć, 
że po wprowadzeniu tych zmian część z nich zostanie 
zwolniona z pracy. To nie ulega żadnej wątpliwości. 
Samorządy to zrobią, bo nie będą miały innego wyj-
ścia. One nie będą w nieskończoność dokładać, bo 
ich możliwości są ograniczone. Przecież 50% budżetu 
samorządów gminnych idzie na oświatę, zwykle tak 
jest, a w niektórych gminach jeszcze więcej. Proszę 
państwa, zatem ta zmiana niczego nie wnosi, a tylko 
i wyłącznie komplikuje.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. Proszę państwa, 
straszymy też troszeczkę dzieci, bo dzieci też to sły-
szą, słyszą to, o czym była mowa, że można powta-
rzać klasę, że można być dwa razy w pierwszej klasie. 
Proszę państwa, pomysły z księżyca. Ja jestem cieka-
wy, kto to wymyślił. Trzeba by mu naprawdę jakąś 
nagrodę ufundować, bo żeby coś takiego wymyślić, 
to trzeba naprawdę bardzo mocno główkować.

Reasumując, proszę państwa, powiem tak: uwa-
żam, że jeżeli ta zmiana zostanie wprowadzona, to 
ona nic dobrego nie przyniesie, tylko kolejne kłopoty 
i konflikty. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Rotnicką.
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(senator J. Rotnicka) ogólna dotycząca potrzeby i argumentów związanych 
z wiekiem szkolnym, z rozpoczęciem wypełniania obo-
wiązku szkolnego w wieku sześciu lub siedmiu lat. Ale 
mnie się wydaje, że te główne pytania nie dotyczą tu 
debaty ogólnej. One dotyczą szczegółów, one dotyczą 
kosztów, one dotyczą relacji z samorządem, one dotyczą 
wielu rzeczy szczegółowych, których się spodziewamy 
po opiniach. Podam państwu pewien przykład. Jednym 
z dyskutowanych tutaj elementów, podnoszonych ostat-
nio w wystąpieniach wielu osób, także pani profesor 
Rotnickiej, była ta pusta klasa na poziomie klasy pierw-
szej. Otóż w uzasadnieniu do ustawy – to uzasadnienie 
jest dość porządnie napisane, powiedziałbym, można 
zrozumieć z niego, o co chodzi; do tego żadnych zastrze-
żeń nie miałem – ten problem jest poruszony, ale w bar-
dzo niekonkretny sposób, w mało konkretny sposób. 
A mianowicie są wymienione cztery kategorie dzieci, 
które będą uczęszczały w przyszłym roku szkolnym 
do pierwszej klasy. Z tych czterech kategorii są aktu-
alne tylko trzy, bo po zmianie w Sejmie ten rocznik 
właściwie nie jest dzielony na część do września i tę 
po wrześniu, tylko on jest już traktowany jednakowo, 
jako całość. A więc pozostają trzy kategorie dzieci za-
silających pierwszą klasę. Jedna jedyna kategoria jest 
konkretna – dzieci urodzone w roku 2009, którym na 
wniosek rodziców w roku 2015 czy 2016 odroczono 
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego; jest to 
dziewięćdziesiąt dwa i pół tysiąca uczniów. To jedyny 
konkret, bo tutaj wiadomo, ilu osobom na ich wniosek, 
na podstawie opinii, pozwolono odroczyć obowiązek 
szkolny, a cała reszta jest niekonkretna. Jedna z opinii, 
która byłaby potrzebna, dotyczy więc tego, ile może być 
dzieci z tych poszczególnych kategorii. To samo dotyczy 
bardzo wielu innych konkretnych kwestii. To nie jest tak, 
że debata na ten temat już kiedyś w przeszłości była i my 
wszystko wiemy. Jeśli bazujemy na tej proponowanej 
nowelizacji, to bardzo niewiele wiemy, jak to się będzie 
toczyło, szczególnie w zakresie tak zwanego chaosu 
edukacyjnego, który nastąpi po tych zmianach. A więc 
opinie były potrzebne i debata była potrzebna, może 
mniej taka na poziomie ogólnym, ideologicznym, którą 
myśmy tutaj z panem profesorem Żarynem prowadzili – 
także inne osoby ją podejmowały – a bardziej dyskusja 
na tematy szczegółowe.

Kolejna sprawa. Była podnoszona kwestia pozy-
cji rodziców i prawa rodziców do wyboru. Było to 
podpierane na różne sposoby, także poprzez wnio-
sek o referendum, pod którym zebrano dużą licz-
bę podpisów. Rola rodziców, moim zdaniem, była 
w pewnych wypowiedziach absolutyzowana, i to 
do tego stopnia… Nie wiadomo ostatecznie, jakie 
to pytanie referendalne miałoby być, bo w sumie 
wybór praktycznie jest taki – czy w przypadku obo-
wiązku szkolnego ma być to wiek sześć czy siedem 
lat. A te wielkie odwołania odnoszą się jakby do 
takiego pytania i do takiej kwestii: kiedy dziecko 

cież świat idzie do przodu, zmienia się społeczeństwo, 
postęp wiedzy jest coraz większy. Przygotowanie dzie-
ci do chłonięcia wiedzy jest ogromne. Nasze wnuki, 
nie mówię już nawet o naszych dzieciach, często z in-
formacji multimedialnej, z informacji elektronicznej 
potrafią wyciągnąć więcej niż my sami. My się od 
nich pomału uczymy. Dlaczego zabieramy im moż-
liwość wcześniejszego startu w życie? Niekoniecznie 
zawodowe, zarobkowe, ale w zakresie samokształcenia. 
I z przekonaniem o tym, że warto inwestować w młode 
pokolenie, niekoniecznie w dzieci mające siedem lat, 
ale te mające sześć lat, a może i pięć lat, gdyż to jest 
nasza przyszłość, tylko że w szkole coraz lepiej przy-
gotowanej… A przygotowanie szkół postępuje, samo-
rządy się starają. Nie wszystko od pierwszego momentu 
było idealne, ale jest coraz lepiej. Mój wnuk chodzi do 
szkoły wiejskiej, co prawda znajdującej się w obrębie 
dużej aglomeracji miejskiej. Tam jest siedemnaścioro 
uczniów w klasie, są fantastyczne warunki. Bo gdy 
samorząd się stara, a rodzice pomogą, to może być 
dobrze.

Dlatego w trosce o psychikę młodych ludzi, którzy 
mają być w przyszłości światłymi obywatelami naszej 
ojczyzny, wnoszę, aby art. 9 i art. 11 zostały z usta-
wy wykreślone. I taką poprawkę składam. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Występuję po raz wtóry, tym razem zupełnie indy-

widualnie, bo przedtem referowałem wnioski mniej-
szości Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Właściwie 
sporo w ramach uzasadnienia wniosku o odrzucenie 
ustawy powiedziałem i postaram się tego nie powta-
rzać, a raczej odnieść się do tego, co padło w trakcie 
tej debaty. Na końcu chcę złożyć poprawki, wśród 
których znajduje się poprawka dotycząca skreślenia 
art. 9, o co ostatnio wnosiła pani senator Rotnicka.

Powiedziałbym tak. Wiele razy podnoszono tu spra-
wę debaty i opinii. Stawiamy zarzut, stawialiśmy za-
rzut, stawiali go koledzy z Platformy Obywatelskiej, że 
właściwie odczuwamy brak opinii, a debata jest bardzo 
zawężona. To znaczy nie w tej Izbie, ale generalnie, 
jeżeli chodzi o ekspertów, jeżeli chodzi o organizacje 
pozarządowe, to ona była ograniczona. Powiedziałbym 
tak, że argumentem na to, że ona nie jest tak bardzo 
potrzebna, jest to, że przy okazji wprowadzania usta-
wy, którą ta nowelizacja anuluje, zmienia, była debata 
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(senator P. Wach) ta „pozytywna opinia kuratora” użyta w słownictwie 
ustawy mi się nie podoba, to jest po prostu kolejne 
krętactwo. Przecież to jest zgoda kuratora, bo wyma-
gana opinia pozytywna oznacza zgodę, i należałoby 
powiedzieć wprost, że chodzi o zgodę kuratora w tej 
czy w innej sprawie. Bo czy może być przeciwnie? 
Może być. Opinia może być krętacka, a wtedy lokalnie 
można zrobić, jak się chce. Może o to chodzi?

Proszę państwa, kwestia, która właściwie nie mie-
ści się w materii dzisiejszej ustawy lub tylko lekko 
o nią zaczepia, ale wspomnę o niej, bo leży mi trochę 
na sumieniu, a ma związek z edukacją. A mianowicie, 
pan senator Pająk wspominał, że w szczycie mieliśmy 
– no, dwadzieścia lat temu, to nie był absolutny szczyt 
– siedemset dwadzieścia tysięcy dzieci rozpoczynają-
cych naukę w pierwszej klasie, obecnie jest to trzysta 
sześćdziesiąt tysięcy, a więc mniej więcej 50%. Różne 
kroki mają temu zapobiec czy tę sytuację zmienić…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Minął czas, 
Panie Senatorze.)

Czas, tak?
Czy zmienią, to zobaczymy. Ten wątek pomijam, 

to był wątek poboczny, aczkolwiek ważny, jak bę-
dzie okazja, to jeszcze o nim wspomnę. To jest także 
kwestia tego, żeby ewentualnie przygotowywać nasze 
szkoły na dzieci innego pochodzenia, na przykład na 
dzieci uchodźców. Ale nie będę tego wątku rozwijał.

Pani minister wiele mówiła o dobrej woli. Dobra 
wola jest zawsze wskazana, ale przepisy muszą być 
precyzyjne, bo, jak słusznie powiedziano, konflikty 
między kuratorem a samorządem wystąpią, i to z po-
wodów materialnych. Nikt tego nie będzie chciał, ale 
to po prostu nastąpi.

Proszę państwa, chciałbym złożyć poprawki, 
o których poprzednio wspominałem. Gdybym je 
miał scharakteryzować w dwóch zdaniach, bo wła-
ściwie przekroczyłem czas, to powiedziałbym, że 
one w znacznym stopniu poniekąd niwelują skutki tej 
ustawy, bo skreślają między innymi artykuły dotyczą-
ce obowiązku przedszkolnego sześciolatków, a szkol-
nego siedmiolatków, czyli oznaczają właściwie powrót 
do sytuacji poprzedniej. To jest, można powiedzieć, 
jakaś proteza odrzucenia ustawy, tylko w łagodniej-
szej formie i o mniejszym zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Napieralskiego.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie rozumiem Prawa i Sprawiedliwości, nie 

rozumiem, dlaczego tak postępuje. Z jednej strony 

powinno spełniać obowiązek szkolny, czy może 
w wieku ośmiu czy dziewięciu lat, czy jak ktoś sobie 
życzy, bo wtedy rola rodziców jest w pełni, że tak 
powiem, upodmiotowiona. Ale to właściwie niko-
mu do głowy nie wpadło, nawet samym rodzicom, 
dlatego że są przyzwyczajeni, na skutek własnego 
doświadczenia i wieloletniej praktyki, że szkołę się 
zaczyna w wieku siedmiu lat, że wtedy jest obowią-
zek szkolny i tyle. Obniżenie tego do wieku sześciu 
lat było procesem, o czym już mówiłem, trudnym, 
dość bolesnym, wartościowym, a ta ustawa to zupeł-
nie niweluje. Ale to zupełnie nie ma związku z tym 
absolutem – wybieraniem przez rodziców dowolnego 
wieku rozpoczynania szkoły. I myślę, że nikt o tym 
tak naprawdę by nie myślał.

W tych wypowiedziach widziałbym więc pewien 
element nostalgiczny: że kiedyś to było lepiej. Prawdą 
jest, że życie niesie różne problemy. My tych pro-
blemów ostatnio mamy bardzo wiele i w Europie, 
i w kraju, i przy zmianie władzy, i właściwie ta nostal-
gia się w tym objawia. Ale, proszę państwa, poprawa 
stanu szkolnego, zarówno rezultatów, jak i – może 
przede wszystkim – zachowania dzieci, stosunku 
rodziców do dzieci i stosunków w rodzinie, nie jest 
kwestią cofnięcia różnych zapisów. To jest znacz-
nie bardziej złożony, długi proces. W tym samym 
procesie, w tym samym nurcie mieści się również 
zmniejszona dzietność i mniejsza liczba dzieci rozpo-
czynających naukę. To jest generalnie występowanie 
egoizmu społecznego. I naiwnością jest spodziewanie 
się, że takie przepisy mogłyby to załatwić i poprawić.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że wycofa-
nie się z tej zmiany, z obniżenia wieku obowiązku 
szkolnego, i powrót do wieku siedmiu lat jest błędem. 
Oczywiście państwo podkreślali, że to jest wybór 
rodziców, że rodzice stosunkowo łatwo mogą wysłać 
dziecko do szkoły w wieku sześciu lat. Zapewne część 
rodziców to zrobi. Ale według mnie, gdyby było do-
bre zrozumienie i dobra postawa rządu, to rząd by to 
promował – może nie w tym momencie, kiedy samą 
ustawę realizuje i mówi, że wypełnia obietnicę wy-
borczą – ale by to promował, a wtedy właściwie ten 
krok, który jest zdecydowanie negatywny, stopniowo 
by ustępował i może w łagodny sposób przeszlibyśmy 
do tego wieku sześciu lat.

Poza tym było tu podkreślane również osłabienie 
samorządu, wzmocnienie roli kuratorów i osłabienie 
samorządu. To występuje w wielu elementach, na przy-
kład w sferze ideologicznej, jak mianowanie przez mi-
nistra – co zresztą nie jest specjalnie ważne, ale to jest 
symbol – ale przede wszystkim poprzez tak zwaną 
pozytywną opinię w kilku sprawach, w tym także co 
do likwidacji szkół. Była o tym mowa, nie będę tego 
rozwijał. Ale muszę państwu powiedzieć również, że 
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(senator G. Napieralski) szkoła, dobrze przygotowane klasy i pomoce naukowe 
spowodują, że dziecko będzie się naprawdę dobrze 
rozwijało.

Dlaczego nie możemy zrobić tak, jak na przykład 
Singapur, daleki kraj, który inwestował w edukację, 
w każdego ucznia i uczennicę, inwestował w nauczy-
cieli, podniósł autorytet nauczyciela, tak że ci najlepsi 
przychodzili do systemu edukacji, że ci najlepsi chcie-
li uczyć. I zobaczcie: takie małe państwo-miasto, bo 
tak je można nazwać, ma obecnie dwa uniwersytety 
w pierwszej setce.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ile dolarów per capita? 
O czym rozmawiamy? Sto razy więcej…)

A ci najlepsi z najlepszych uczą się teraz na za-
chodnich uczelniach, zdobywają tytuły naukowe, 
osiągają bardzo dużo.

Prawo i Sprawiedliwość często powoływało 
się w swoich dyskusjach, w debatach, na przykład 
Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jak tam obniża 
się tak naprawdę wiek… Zobaczcie, kiedy tak na-
prawdę młodzi ludzie idą pracować. Oni już w wieku 
dwudziestu, dwudziestu paru lat osiągają sukcesy. 
Twórcy Facebooka, Microsoftu… Zobaczcie, co się 
tak naprawdę dzieje.

(Senator Kazimierz Wiatr: Budżet jednego uni-
wersytetu…)

Dlaczego my dzisiaj chcemy coś takiego zabierać? 
Panie Profesorze, jeżeli chcemy dzisiaj inwestować 
w edukację, to szukajmy pieniędzy i inwestujmy w lu-
dzi, w nauczycieli. Inwestujmy w szkołę, niech ona 
będzie najlepsza. Bo każda złotówka zainwestowana 
dzisiaj w edukację, każda złotówka zainwestowana 
w dziecko wszystkim nam się zwróci. Ale im szybciej 
pozwolimy dzieciom korzystać z osiągnięć najno-
wocześniejszej edukacji, tym lepiej dla tych dzieci. 
Wyrównywanie szans, szczególnie dzieci żyjących 
w małych miasteczkach, bo w dużych miastach ja-
koś sobie poradzimy… Dobry prezydent, który umie 
współpracować, buduje szkoły, wyposaża je, szuka 
sponsorów… Często jest też tak, że na pomoc szkole, 
niestety przede wszystkich w dużych miastach, de-
cydują się duże koncerny. Spójrzmy choćby na pro-
gram „Mistrzowie kodowania”, który niejako stał 
się prekursorem wspomnianej przeze mnie zmiany 
wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
„Mistrzowie kodowania” to program, w ramach któ-
rego uczono dzieci programowania, który dawał nowe 
kompetencje dzieciom w szkole podstawowej, które 
zaczęły sobie świetnie radzić. Kiedy byłem na lek-
cjach pokazowych, okazywało się, że dzieci często 
radzą sobie lepiej niż nauczyciele, potrafią logicznie 
myśleć i pracować w grupie, zdobywają kompetencje, 
które dadzą im możliwość funkcjonowania w nowo-
czesnym świecie i w zawodach, których my jeszcze 
nie znamy. Jako państwo umieliśmy wyciągnąć z tego 
wnioski i za chwilę lekcja programowania będzie 

kilkanaście dni temu ogłaszacie bardzo moim zda-
niem pozytywną zmianę w polskiej szkole, która 
wprowadza do podstaw nauczania naukę programo-
wania. To pokazuje, że spoglądacie na świat, któ-
ry się zmienia, i widzicie, że trzeba tak naprawdę 
dostosować edukację do potrzeb rynku, do potrzeb 
zmieniającego się świata, widzicie, że dziecko musi 
być przygotowane, aby mogło funkcjonować w tym 
nowoczesnym świecie. A z drugiej strony, kiedy 
pojawia się dobra zmiana, która daje możliwość 
wyrównywania szans edukacyjnych, staracie się ją 
zahamować i cofnąć. Moim zdaniem zmiana, o któ-
rej tu dzisiaj mówimy, jest bardzo dziwna i bardzo 
niebezpieczna.

Zawsze każda dyskusja na temat edukacji, eduka-
cji naszych dzieci, jest bardzo ważna, bo dotyczy ona 
naszej przyszłości, przyszłości naszego kraju, naszej 
ojczyzny. Kiedy inwestujemy w edukację, inwestuje-
my w dzieci, to tak naprawdę inwestujemy w rozwój 
Polski. I każdy element, który zahamuje wspomniany 
rozwój, każdy element, który mu przeszkodzi, po-
woduje, że nie tylko krzywdzimy nasze dzieci, lecz 
także krzywdzimy siebie samych. Świat tak naprawdę 
bardzo dynamicznie się zmienia. Często państwo nie 
nadąża za tym, jak reagują duże firmy, koncerny, jak 
reagują tęgie umysły na świecie. Są też państwa, któ-
re bacznie przyglądają się wszystkim tym zmianom 
i dostosowują system edukacji do tego, aby właśnie 
inwestować w młodego człowieka.

Ja byłem przekonany, że kiedy powstanie ustawa 
dotycząca właśnie edukacji, to będzie ona szła nie 
w takim kierunku, aby podwyższyć wiek, od którego 
istnieje obowiązek szkolny, tylko w takim, aby inwe-
stować w dziecko, inwestować w nauczyciela, inwe-
stować w szkołę. Sam byłem sceptyczny co do tego, 
czy wspomniana reforma jest dobrze wprowadzana. 
Sam, jako ojciec dwóch córek, Alicji i Aleksandry, 
bałem się, czy sześciolatek będący w takiej, a nie innej 
klasie, da sobie radę, czy nauczyciel albo nauczycielka 
są dobrze przygotowani. Ale ponieważ to wszystko 
już trwa, ponieważ wspomniany proces się rozpoczął 
i z sukcesami trwa w wielu krajach, to dziwię się, dla-
czego chcecie go zatrzymać. Czego się tak naprawdę 
boicie? Co jest złego, co jest niebezpiecznego w tym, 
że dzieci mogą wcześniej iść do szkoły? My tak na-
prawdę powodujemy, że bez względu na to, z jakiej 
rodziny dziecko pochodzi, to wspomniany obowiązek 
jest nakładany na rodzica. Bo to ustawodawca, czyli 
my, ludzie, którzy podejmują ważne decyzje w kraju, 
podejmuje decyzję, że to rodzice muszą tak naprawdę 
rozpocząć inwestowanie w swoje dziecko. Dlatego że 
nawet najbardziej kochający tata czy mama nie dadzą 
tak dobrej podstawy edukacyjnej jak przygotowany 
nauczyciel czy nauczycielka. To dobrze przygotowana 
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(senator G. Napieralski) najlepszych ludzi do tego, aby nauczali, tak jak jest 
w wielu krajach. O to apeluję, o to proszę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Termińskiego.

Senator Przemysław Termiński:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Cały spór, który tutaj się toczy, to tak naprawdę 
spór dogmatyczny – o sposób wychowywania dzieci. 
Nie da się go rozstrzygnąć w sposób taki, aby osiągnąć 
konsensus, bo zawsze będą tacy, którzy uważają, że 
sześć jest lepiej, i zawsze będą tacy, którzy uważa-
ją, że siedem jest lepiej. Ja chciałbym zwrócić uwagę 
państwa na to, że różnica między starą a nową usta-
wą w tym zakresie sprowadza się do tego, że w starej 
ustawie obowiązek dotyczył sześciolatków, chyba że 
uzyskało się stosowną opinię poradni psychologicz-
no-pedagogicznej i można było dziecko wysłać do 
szkoły w wieku siedmiu lat… W nowej ustawie ten 
zapis został odwrócony – teraz obowiązek dotyczył 
będzie dzieci w wieku siedmiu lat, chyba że rodzice 
chcą wysłać dzieci wcześniej. Wówczas muszą uzyskać 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Proszę 
państwa, sytuacje są bardzo różne. Ja jestem ojcem, 
którego córka urodziła się 2 stycznia. No i teraz konia 
z rzędem temu, kto mi powie, czy ona powinna pójść 
do szkoły w wieku lat sześciu, czy w wieku lat sied-
miu. Ja wierzę w mądrość rodziców. Wierzę w to, 
że rodzice są w stanie ocenić, czy dziecko powinno 
pójść do szkoły w wieku lat sześciu, czy lat siedmiu. 
Odchodząc od sporu dogmatycznego – jak rozumiem, 
państwo przesądzacie, że obowiązek szkolny będzie 
dotyczył dzieci w wieku lat siedmiu – chciałbym, aby 
jednak pozostawiono rodzicom prawo do swobodnej, 
arbitralnej decyzji co do tego, czy dzieci mogą pójść 
do szkoły rok wcześniej. 

W związku z powyższym postuluję, żeby skre-
ślić przepis, który jest w ustawie – art. 1 pkt 5 lit. b 
– i który uzależnia zgodę dyrektora albo od uzyska-
nia pozytywnej opinii poradni, albo od skorzystania 
w roku poprzednim z wychowania przedszkolnego. 
Jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne, to jest to 
zapis w dużej części martwy, no bo, jak wiemy, 40% 
dzieci nie korzysta z wychowania przedszkolnego. 
A więc siłą rzeczy w wielu przypadkach, szczególnie 
w gminach mniejszych, wiejskich, to nie mogłoby 
mieć miejsca. A zapis dotyczący konieczności po-
siadania stosownej opinii… Uważam, że to zmusza 
rodziców do występowania do zewnętrznych organów 
w sytuacji, kiedy to oni sami powinni móc ocenić, czy 

już obowiązkowa. Dlaczego tu, w tym przypadku, 
idziemy w tym kierunku, a w innym przypadku nie?

Małe miejscowości. Wspominaliście o małych 
wsiach. To właśnie tam dofinansowana szkoła, szko-
ła, która ma dobre zaplecze, dobrych nauczycieli i na-
uczycielki, a także dużo pieniędzy, daje takie same 
podstawy do funkcjonowania w przyszłości jak szkoła 
w dużym mieście. Dlaczego mielibyśmy to ograniczać? 
Czego – jeszcze raz pytam – się tak naprawdę boicie?

Jeżeli spojrzymy na demografię, na to, co się dzieje 
na świecie, to zobaczymy – wiemy to bardzo dobrze 
– że proces edukacyjny będzie rozpoczynał się szyb-
ciej, a młodzi ludzie szybciej będą wchodzili na ry-
nek pracy. Tak się już dzieje w szybko rozwijających 
się krajach. Tak się będzie działo w Europie, tak się 
będzie działo na świecie. Kiedy spojrzymy na kraje 
europejskie, które zdecydowały się na to, aby szybciej 
rozpoczynać edukację, to zobaczymy, że ich osią-
gnięcia są coraz lepsze. Tam szkoła bardzo dobrze się 
rozwija. Jest na to naprawdę bardzo wiele ciekawych 
przykładów, choćby w zakresie zdobywania patentów 
i szukania nowych rozwiązań, bo tam przygotowuje 
się młodego człowieka i daje mu się podstawy.

Polska cały czas jest na niechlubnym dalekim 
miejscu, jeżeli chodzi o wychowanie przedszkol-
ne. Bardzo mało dzieci uczęszcza do przedszkola. 
Przedszkoli nie ma albo rodzice nie chcą posyłać 
swoich dzieci do przedszkoli, bo wolą mieć je przy 
sobie. To jest duży problem. I skoro w ostatnich latach 
udało się powoli, mozolnie i z problemami wprowa-
dzić wcześniejszy obowiązek szkolny, skoro już to 
wszystko jest i funkcjonuje, to czemu mielibyśmy to 
zatrzymywać? Dlaczego mielibyśmy tego nie ulep-
szyć? Dlaczego nie poszukać pieniędzy? Dlaczego nie 
wykształcić kolejnej i jeszcze lepiej przygotowanej 
grupy nauczycieli? Dlaczego z tymi środowiskami 
nie rozmawiać? A wy trochę się boicie. Cofacie się. 
Uważam to za bardzo duży błąd, tym bardziej że – 
jeszcze raz z całą stanowczością to powiem – takie 
wprowadzanie ustawy, szybkie nad nią dyskutowanie, 
procedowanie bez szerokich konsultacji i bez moż-
liwości prawdziwej rozmowy w Senacie, w komi-
sji to jest fatalny błąd, bo mówimy tu o inwestycji 
w przyszłość i w nasze dzieci. To jest wasz poważny 
błąd. Zobaczycie: za kilka lat przyznacie mi rację 
i powiecie, że popełniliście błąd.

Apeluję do was: zmieńcie zdanie! Tu naprawdę 
nie chodzi o kompetencje kuratorów, o to, jak szkoła 
jest finansowana. Chodzi o to, żeby nie zatrzymywać 
dobrego procesu. Szukajcie rozwiązań, szukajcie fi-
nansowania po to, aby szkoła była jak najbardziej 
nowoczesna, aby w szkole znalazły się dodatkowe 
pieniądze, aby w końcu zbudować pozycję nauczycie-
la jako poważnego autorytetu i aby ściągać z rynku 
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(senator P. Termiński) (Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Dobrze.)
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przez cały dzisiejszy dzień próbuję się dowiedzieć, 

czy oszacowano koszty, jakie po wprowadzeniu tej usta-
wy spadną na samorządy. Zamiast liczb słyszę: „będzie 
współpraca rządu z samorządem”, „mamy dobrą wolę”, 
„samorządy posiadają subwencje”, „przecież dzieci nam 
nie przybędzie”. Czyli po prostu: „Polacy, nic się nie 
stało” i „Polacy, nic się nie stanie”. Tyle że są to opi-
nie rządu, i tylko rządu. Samorządów nikt o zdanie nie 
pytał. A są przecież nawet medialne informacje, które 
świadczą o tym, że samorządy obawiają się wprowadze-
nia tej ustawy. We Wrocławiu, o czym już mówiliśmy 
i tutaj, i na posiedzeniu komisji, szacuje się, że trzeba 
będzie utworzyć trzy tysiące miejsc w przedszkolach dla 
dzieci, tych, które nie pójdą do szkoły, i tych nowych, 
dla których miejsca w tych przedszkolach będą musiały 
się znaleźć. Ustawa daje też kuratorowi prawo zmusza-
nia samorządu do prowadzenia szkoły, którą samorząd 
chciałby zlikwidować, ale nie mówi nic o finansowaniu 
skutków tej narzuconej decyzji.

Moim zdaniem obawy samorządów są uzasadnio-
ne. Ustawa wprowadzi bałagan i przyniesie skutki fi-
nansowe przede wszystkim właśnie dla samorządów. 
Nie rozumiem zatem, dlaczego nie skonfrontowali-
ście swojej wiedzy z samorządami. To przecież one 
prowadzą większość szkół. Są najbliżej tych szkół, 
zatem zgodnie z zasadą pomocniczości to przede 
wszystkim samorządy powinny się wypowiedzieć 
o zasadności tej ustawy. A może nie skonfrontowali-
ście tej ustawy z opinią samorządów właśnie dlatego, 
że dobrze wiecie, że ta ustawa spowoduje duże koszty 
i te koszty poniosą przede wszystkim samorządy? 
Może senator Bogdan Klich się mylił, mówiąc o pu-
stym basenie i o tym, że nie wiecie, że ten basen 
jest pusty? Może wiecie. Ale wiecie też, że do tego 
basenu będą skakały samorządy, a nie rząd. A może 
jest inaczej? Może wszyscy się mylą? Może wy macie 
rację, może pani minister ma rację i rzeczywiście 
kosztów wprowadzenia tej ustawy będzie niewiele 
i nie ma się czego bać? Dlatego wnoszę o wprowa-
dzenie w ustawie zapisu zobowiązującego państwo 
do pokrywania kosztów wprowadzenia tej ustawy, 
ewentualnych kosztów. Skoro nie ma się czego bać, 
to nie ma ryzyka. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gawła.

dziecko powinno pójść do szkoły wcześniej, czy nie. 
Mój pierwszy postulat, pierwszy wniosek, pierwsza 
poprawka dotyczy tego, żeby ten przepis z ustawy 
skreślić.

Kolejna rzecz. Chodzi o artykuł dotyczący dysku-
towanej kwestii finansów. Dużo się mówi tutaj o fi-
nansach. Pamiętajmy, że jeśli podwyższamy wiek, 
w którym dzieci muszą iść do szkoły, do siedmiu lat 
– przyjmijmy, że większość rodziców skorzysta z tej 
możliwości – oznaczać to będzie, że w wielu przy-
padkach pierwsze klasy będą świeciły pustkami. 
Tymczasem uzależnia się możliwość łączenia szkół 
czy też możliwość likwidacji szkół od zgody kuratora. 
No i tutaj widzę brak pewnej ciągłości – o powstaniu 
szkoły decyduje samorząd, który na to przeznacza 
pieniądze, a o możliwości likwidacji… Ta decyzja 
samorządu jest uzależniona od opinii wyrażonej przez 
kuratora, który jest urzędnikiem administracji pań-
stwowej, a nie samorządowej. 

Stąd też mój postulat, aby w art. 1 ust. 12… 
Pozwólcie państwo, że poszukam… Chodzi o art. 1 
pkt 12, który dotyczy art. 59 ustawy. Postuluję, 
aby wykreślić zapis o pozytywnej opinii kuratora. 
Oczywiście trzeba pozostawić wymóg, że kurator po-
winien się w tej sprawie wypowiedzieć, ale ostateczna 
decyzja co do możliwości łączenia placówek powinna 
jednak być w gestii samorządów, bo to samorządy 
wydają na to środki. Gdyby było przewidziane, że 
w sytuacji, kiedy kurator nie wyrazi zgody na opty-
malizację placówek edukacyjnych, budżet państwa 
dołoży samorządom z tego tytułu pieniędzy, to zro-
zumiałbym, że można uzależniać decyzję samorządu 
od decyzji administracji państwowej. Ale skoro to 
samorząd ma za to zapłacić, to powinien być ograni-
czony tylko w ten sposób, że musi zasięgnąć w tym 
zakresie opinii kuratora, który, jak rozumiem, czuwa 
z ramienia państwa nad całością edukacji w danym 
okręgu, w danym obszarze działania. No ale nieko-
niecznie musiałaby to być opinia pozytywna… I stąd 
mój wniosek, żeby skreślić dwa razy pojawiający się 
wyraz „pozytywnej” i pozostawić wyraz „opinii”.

To tyle. Pozwolę sobie tę poprawkę wręczyć. 
Dziękuje państwu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to są dwie po-
prawki?

(Senator Przemysław Termiński: Tak, dwie po-
prawki. Tylko to jest brzydko napisane.)

Nie, to nie chodzi o…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Termiński, 

tak?)
Tak.
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17–20% typ szkoły zawodowej. Wiecie, co się potem 
dzieje? Dzieje się to, że ci ludzie idą do urzędów pracy 
po zasiłki.

Dziś mówiąc o tym, czy sześcio- czy siedmiolatki 
powinny pójść do szkoły, powinniśmy myśleć o ca-
łym systemie, który nie jest obecnie w jakiś sposób 
rozmontowywany, ten system jest rozmontowywany 
– na to wskazują moje doświadczenia jako nauczy-
ciela – od ponad dwudziestu lat. Jeżeli chcemy mó-
wić o autorytecie nauczyciela, to na pewno to, czy 
sześcio-, czy siedmiolatek idzie do szkoły, to nie jest 
sytuacja, która ma zaważyć na tym, czy nauczyciel 
ma autorytet, czy go nie ma.

Senat jest szacowną instytucją, więc większość 
z państwa pamięta, że kiedyś nauczyciel to była 
osobowość. Dzisiaj to jest papier, ponieważ robi się 
wszystko, żeby teoretycznie podnosić poziom nauczy-
cieli poprzez różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju 
stopnie awansu itd., a de facto nie wpływa to na pod-
niesienie jego autorytetu. Jest regres i to naprawdę od 
wielu, wielu lat. Dobrze by było dzisiaj przy tej okazji 
zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest.

Jeśli chodzi o spór, który tu dzisiaj słyszałem, do-
tyczący wizji polskiej oświaty, to należy powiedzieć, 
że szkoła powinna faktycznie uczyć i wychowywać. 
To jest główne zadanie szkoły i na to powinniśmy 
zwrócić uwagę, a nie patrzeć na to, co się robi w in-
nych krajach. Tu już nie chodzi o tę Unię Europejską. 
Oczywiście możemy przerzucać się, kto jest za Unią 
Europejską, kto nie jest, co kogo boli, ale nie o to 
chodzi. Mówimy o polskiej szkole, a efektem nauki 
w tej szkole ma być dobre przygotowanie młodego 
człowieka do życia, ale przede wszystkim nauka kry-
tycznego podejścia do życia. Chodzi o to, aby młody 
człowiek miał taki aparat intelektualny, żeby umiał 
ten świat sam oceniać i sam wybierać, co jest dla 
niego dobre, a co nie.

Dzisiejsza szkoła jest schematyczna. Wystarczy 
zobaczyć, jak przygotowuje się młodzież, młodych 
ludzi do ukończenia szkoły, do egzaminów. To są 
wieczne egzaminy, to jest wieczny schemat, który 
naprawdę nie rozwija umysłu młodego człowieka. 
Dlatego, myślę, ten temat, to, że należy zmienić 
wiek, w którym rozpoczyna się naukę w szkole, to 
jest dopiero początek dyskusji, ale też początek zmian 
związanych z tym, że szkoła powinna opierać się 
przede wszystkim na wyborze rodzica, na autorytecie 
nauczyciela i na poważnym podejściu państwa do 
tego, jak szkolnictwo funkcjonuje.

Jeszcze jedna rzecz, też ważna. Mianowicie chcę 
przy okazji zwrócić uwagę na to, że nie podkreślono 
tu dzisiaj ani razu tego, że przez ostatnie lata – ale nie 
chodzi tu o to, żebym czepiał się rządów Platformy 
czy nie Platformy, bo ten proces jest już długi – za-
myka się szkoły wiejskie, które, jak państwo dobrze 
wiecie, w takich małych miejscowościach są właści-

Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Myślę, że ta dzisiejsza rozmowa, dyskusja nie ma 

na celu przekonania kogokolwiek na tej sali, ponieważ 
raczej odbywa się na takiej zasadzie, na jakiej wszę-
dzie w Polsce odbywają się dyskusje w samorządach: 
każdy powie swoją kwestię, a co będzie dalej, i tak 
zostanie rozstrzygnięte w głosowaniu.

Jednak chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, 
że jeżeli chodzi o sprawy funkcjonowania samorzą-
dów i obowiązków, jakie państwo polskie nakłada na 
samorządy, to te obowiązki są coraz większe. I wła-
ściwie tu wszyscy powinniśmy się uderzyć w piersi, 
bo przez wiele lat te obowiązki były nakładane. Jest 
stanowisko Związku Powiatów Polskich, które czy-
taliśmy. Powiaty są zaniepokojone. Z tym że trzeba 
zrobić rozróżnienie, ponieważ są powiaty ziemskie 
i powiaty grodzkie. Jeżeli chodzi o szkolnictwo pod-
stawowe i gimnazjalne, to ono jest w gestii jakich 
powiatów? Oczywiście powiatów ziemskich. Jest 
podział, tak? Przepraszam, powiaty ziemskie mają 
szkoły ponadgimnazjalne. Tak więc to jest też kolejny 
element reformy, który prowadzi do pokrywania się 
kompetencji samorządów na jednym terenie. Ci, któ-
rzy mieli do czynienia z samorządem, wiedzą, jak to 
wygląda, nie tylko, jeśli chodzi o system finansowania 
szkół, ale także utrzymanie dróg itd., itd.

Mówiono tu dzisiaj także o danych statystycznych. 
Nie do końca to, co Najwyższa Izba Kontroli podaje 
na swojej stronie, jest zgodne z tym, co tu dzisiaj 
słyszałem, że szkoły są dobrze dostosowane, przygo-
towane na przyjmowanie sześciolatków. W niektórych 
zakresach tak, jeżeli chodzi o wyposażenie sal, ale 
jeżeli chodzi na przykład o wyposażenie toalet, do-
stosowanie toalet, to już niestety 40% obiektów nie 
jest przygotowanych, nie jest przystosowanych.

Teraz uwaga dotycząca państw Unii Europejskiej, 
które przyjęły system, zgodnie z którym sześciolatki 
chodzą do szkół. Takich państw jest dziewiętnaście, to 
można sprawdzić. Ale jest kilka państw, które takiego 
systemu nie przyjęły. Nie wynika to z jakiegoś pędu 
za nowoczesnością, tylko z tradycji, która była w da-
nym kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii system 
opierał się na tym, chodziło o to, żeby młody człowiek 
jak najszybciej dorósł do wieku produkcyjnego. O to 
chodziło.

Gdy słyszę takie postulaty, że młody człowiek 
jak najszybciej powinien trafić na rynek pracy, to 
wydaje mi się, że chyba nie rozumiemy, jak wygląda 
system szkolny w Polsce. Proszę państwa, przecież 
po ukończeniu gimnazjum młody człowiek wybiera 
szkołę ponadgimnazjalną. Jak myślicie, co mówią 
dane statystyczne obrazujące to, jaki typ szkoły on 
wybiera? Duża część, około 50% w średnich miastach 
powiatowych wybiera typ szkoły licealnej, a tylko 
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(senator R. Gaweł) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Dzięki mojemu poprzednikowi będę mógł zde-

cydowanie skrócić swoje wystąpienie, bo też chcę 
mówić o doświadczeniu nauczycielskim. A ono nie-
wątpliwie tu podpowiada, że dzisiaj dyskutujemy 
z jednej strony o konkrecie, o tym konkretnym zapisie 
przywracającym stan poprzedni – uwieńczony jakąś 
wieloletnią tradycją, Panie Senatorze…

(Senator Mieczysław Augustyn: Socjalistyczną.)
Nie, niekoniecznie socjalistyczną…
(Senator Mieczysław Augustyn: Koniecznie.)
…tylko psychologiczną, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Socjalistyczną.)
I ta psychologia rozwojowa dotycząca dzieci ewi-

dentnie podpowiada to, co państwo przecież dosko-
nale wiedzą: że jest cykl rozwojowy dziecka, a póź-
niej młodzieży, który to cykl rozwojowy ma między 
innymi swoją dynamikę i ta dynamika w pewnych 
okresach w młodym wieku jest bardzo zróżnicowana. 
Od pewnego wieku można ją coraz mocniej uchwycić, 
tak żeby tę dynamikę wzrostu, jeśli chodzi o możli-
wości percepcji, wiedzy, umiejętności, a co za tym 
idzie kompetencji, w miarę możliwości wyrównać. 
Nigdy, rzecz jasna, tego nie da się osiągnąć, bo na 
szczęście człowiek jest skomplikowaną strukturą, ale 
sam fakt jest oczywisty, jeśli chodzi o psychologię 
rozwojową dziecka. I tutaj jest podpowiedź taka, że są 
takie brzegowe daty w życiu człowieka, co do których 
trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie przekroczyć 
jakiegoś niebezpiecznego Rubikonu. I ta różnica mię-
dzy szóstym a siódmym rokiem życia jest na tyle 
wyraźna w rozwoju dziecka… I znowu tutaj każdy 
posługuje się przykładami z własnej rodziny. Ja mam 
trójkę dzieci, ósemkę wnucząt, które to wnuki są w ta-
kim wieku, że niektóre chodzą do żłobka, inne do 
przedszkola, a najstarsze są w drugiej bądź w trzeciej 
klasie szkoły podstawowej. Tak że my tutaj, podobnie 
jak wszyscy państwo, mamy również doświadczenia 
dotyczące zarówno tego zjawiska pod tytułem „małe 
jest piękne”, jak i tego zjawiska szerszego, bo my też, 
tak jak pan senator Augustyn, rozmawiamy z wieloma 
osobami, z różnymi ludźmi, nie tylko z rodzinami, 
i oni podpowiadają nam pewne niebezpieczeństwa, 
zagrożenia, które w tym przypadku wynikały z przy-
jęcia ustawy i próby adaptacji do dzisiaj obowiązu-
jącej ustawy i praktyki szkolnej. A więc powtarzam 
jeszcze raz: to niebezpieczeństwo to jest dzisiaj pod-
stawa naszego myślenia. To jest niebezpieczeństwo 

wie jedynymi placówkami kultury, gdzie jest biblio-
teka, gdzie jest nauczyciel, gdzie mały czy młody 
człowiek może mieć kontakt ze światem słowa, ze 
światem literatury.

Co do samego nauczania, to nie wystarczy dać 
dziecku w pierwszej klasie tablet, by móc powiedzieć, 
że szkoła jest nowoczesna. Przypominam też państwu 
senatorom, że kiedyś w szkole polskiej uczono kali-
grafii, którą potem wyśmiano, a chodziło o to, żeby 
człowiek mógł się skupić i żeby stawiać mu jakieś 
wymagania, tak by przezwyciężał wszystkie swoje 
niedomagania, miał on po prostu ćwiczyć i podno-
sić swój poziom. A dzisiaj bardzo często daje mu 
się protezę w postaci różnego rodzaju dokumentów, 
które mają zastąpić jego umiejętności, stwierdzają-
cych na przykład dysleksję, dyskalkulię, dysgrafię 
czy jak to będzie się nazywać. Ta nadmierna peda-
gogizacja doprowadziła do takiej właśnie sytuacji, 
że szkoła zaczęła coraz mniej wymagać w poważny 
sposób. A szkoła musi stawiać młodemu człowiekowi 
wymagania. Jeśli szkoła w tym zakresie nie będzie 
konserwatywna, to społeczeństwo nie będzie nowo-
czesne. I co do tego chyba się zgodzimy. Myślę, że 
to szacowne grono jest po to, żeby właśnie o takich 
rzeczach dyskutować.

Kuchnia, szkoła i religia to są trzy rzeczy, które 
nie powinny ulegać wpływom zewnętrznym. Tak? 
My sami powinniśmy sobie to urządzać. I to wszystko 
jest dla nas bardzo istotne, istotne jest, żeby w ten 
sposób myśleć.

Co tu jeszcze dodać? Nie chcę już mówić o li-
teraturze fantastyczno-naukowej i o tym, co tutaj 
dzisiaj senator Klich powiedział o nowoczesności 
i jakimś pewnie źle pojętym konserwatyzmie, a więc 
że, proszę państwa, jeżeli szkoła będzie schematycz-
na i doszłoby kiedyś do buntu maszyn, to walczyć 
z tymi maszynami będą w stanie tylko ci, którzy 
niestety do szkoły chodzić nie będą, bo to oni będą 
myśleć inaczej, niż nakazują schematy. My zaś po-
trzebujemy szkoły naprawdę pobudzającej młode-
go człowieka do myślenia. To powinna być istota 
szkoły: mistrz i uczeń. A o resztę powinno zadbać 
państwo, szczególnie o pieniądze, tak żeby i samo-
rządy mogły funkcjonować. Bo wiecie dobrze, jak 
to wszystko wygląda: to nie jest tylko subwencja, 
to wszystko wygląda różnie, i to w każdym typie 
szkoły, są przecież wagi przeliczeniowe i pienią-
dze, które za uczniem idą. Myślę więc, że reforma 
jest potrzebna nie w takim sensie, by reformować 
dla samej tylko reformy, ale powinna być głęboka, 
tak żeby odbudować szkołę w poważnym zakre-
sie, by ona służyła właśnie młodemu człowiekowi, 
a w konsekwencji także Polsce, bo chyba o to nam 
wszystkim chodzi. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator J. Żaryn) padałoby mówić osobno – a po drugiej stronie na szali 
kładziemy nie jakość, tylko demokratyczność szkoły 
rozumianą w taki sposób, że każdy musi ją skończyć, 
to my wybieramy demokratyczność tak rozumianą. 
Tak pisze pan minister. I skutek jest taki, że ja jako 
nauczyciel akademicki, a niegdyś wieloletni nauczy-
ciel szkolny, mogę państwu z doświadczenia znowu 
wycinkowego, bo każdy z nas ma tylko wycinkowe 
doświadczenie, powiedzieć, że rzeczywiście polska 
szkoła od 2008 r. w dużej mierze po tych podstawach 
programowych poszła w kierunku tak fatalnie rozu-
mianej demokratyczności, z próbą zniszczenia jakości 
przekazywanej wiedzy. W związku z tym to nie broda 
bądź brak brody będą świadczyć o dorosłości człowie-
ka. Ja wolę na pierwszym roku studiów mieć człowie-
ka dziewiętnasto-, dwudziesto-, a nawet 21-letniego, 
ale takiego, któremu nie muszę tłumaczyć, od której 
strony czyta się książkę, czy od zewnętrznych stron, 
czy od wewnętrznych, i w jaki sposób on powinien 
rozumieć treść, a tymczasem nadal okazuje się, że bez 
zrozumienia czyta się słowo polskie. I to, co mówię, 
w jakiejś mierze wpływa także, choć nie bezpośred-
nio, na to, co dzisiaj wykonujemy. Mianowicie teraz 
odwróćmy sprawę i wyobraźmy sobie, że za wszelką 
cenę chcemy trzymać tych sześciolatków w szkołach. 
I w drugim, trzecim, czwartym roku ich rozwoju, już 
na poziomie gimnazjum, odkrywamy, że w gruncie 
rzeczy przyjęliśmy osoby niedostosowane do syste-
mu szkolnictwa, bo system szkolnictwa był oparty 
na domniemaniach dotyczących wzrostu dorosłości 
i wszystkich innych kwestiach, o których tutaj też 
wspominałem. W związku z tym ponownie jeste-
śmy w gruncie rzeczy zmuszeni, jakby siłą błędu 
własnego, do obniżenia jakości nauczania. To, co, 
jak państwo uważają, jest podyktowane tylko i wy-
łącznie naszym, na dodatek źle rozumianym, konser-
watyzmem, z jednej strony jest rzeczywiście próbą 
ratowania maluchów – to stowarzyszenie jest pewnie 
nam wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości bardzo 
bliskie – ale z drugiej strony wbrew pozorom jesteśmy 
też pragmatykami, którzy uważają, że negatywnie 
wpłynie na rozwój szkolnictwa polskiego to, jeżeli 
nie zahamujemy procesu, który został rozpoczęty co 
najmniej w 2008 r., jeśli nie wcześniej, bo możemy też 
mówić o roku 2005, możemy również mówić o AWS, 
proszę bardzo… To jest to, o czym mówił mój przed-
mówca, patrzący na szkolnictwo z perspektywy dwu-
dziestu lat: gdzieś zostały poczynione błędy, a takie 
wyraźne nagromadzenie doświadczenia pozwala nam 
dzisiaj na to, żeby więcej z tych faktów zrozumieć. 
I w związku z tym, że rozumiemy, próbujemy temu 
przeciwdziałać.

Ostatnia kwestia dotyczy wychowania. Państwo 
tutaj próbują uciec od tego słowa, a nie ma cienia wąt-
pliwości… De facto tylko pan profesor Wiatr o tym 
mówił, o tym czynniku emocjonalnym. Państwo do-

wynikające z możliwości przekroczenia Rubikonu 
w rozwoju małych dzieci, sześcioletnich, siedmiolet-
nich, w stosunku do których w sposób nieodwracalny 
wykonujemy gest, nie mając do końca pojęcia, bo nie 
możemy mieć do końca pojęcia, jakie to zrodzi skutki. 
Możemy oczywiście tego doświadczyć poprzez głosy 
ludzi, którzy później patrzą na rozwój dzieci i widzą 
zaniedbania z przeszłości.

Dzisiaj można przeczytać – między innymi na 
stronie www.ratujmaluchy.pl – na przykład opinię 
nauczycielki z wieloletnim stażem. Mówi ona, że 
patrząc na te dzieci dzisiaj, już może nie tyle ocenić, 
ile zaryzykować stwierdzenie, że rzecz jasna są takie 
sytuacje, na przykład jeśli chodzi o rozwój dziecka 
w okresie gimnazjalnym, kiedy okazuje się, że nie-
przystosowanie tego dziecka było wynikiem jakie-
goś błędu, który popełniono, gdy miało ono właśnie 
sześć czy siedem lat. To da się sprawdzić. Oczywiście 
to są rzeczy, które nauka próbuje ogarnąć, te bada-
nia są także obarczone błędami, ale faktem jest, że 
ten przełom, który tutaj państwo dotknęli w sposób 
bardzo wyjątkowy – powtórzę to jeszcze raz – jest 
najpoważniejszą podstawą tej zmiany, którą chce-
my dokonać. Chodzi o przejście, o zmianę zapisu 
dotyczącego obligatoryjnego systemu uczestnictwa 
w nauce w ramach ławki szkolnej małego sześciolet-
niego dziecka, na zapis dotyczący dziecka siedmio-
letniego, oczywiście z uwzględnieniem w stosunku 
do dzieci, które są zdaniem rodziców i psychologów 
dostosowane, spełniają wymogi szkolne, możliwości 
pójścia do szkoły. I to jest podstawowa sprawa, którą 
co i raz trzeba w naszych wystąpieniach powtarzać, 
bo dyskusja zmierza w piętnastu różnych kierunkach, 
a tego prostego faktu nie tylko się nie powtarza, ale 
powoli się o nim zapomina.

Kolejną sprawę, szalenie istotną poruszył pan se-
nator Rulewski, obiecałem, że odpowiem na zada-
ne przez pana senatora pytanie. Mianowicie chodzi 
o tych brodatych młodzieńców, którzy wychodzą 
ze szkoły w wieku dziewiętnastu lat. Otóż jest to 
oczywiście problem, my widzimy problem w dłu-
gim trwaniu edukacji. Jak państwo wejdą na strony 
ministerialne bądź zajrzą do innych wydruków od-
noszących się do podstawy programowej – ja oczy-
wiście szczególnie interesowałem się podstawami 
programowymi dotyczącymi historii – to zobaczą 
państwo, że praktycznie w każdym wstępie do tych 
podstaw będzie głos niegdysiejszego wiceministra, 
pana Marciniaka, który wypowiadał się w taki sposób 
w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej: jeżeli 
mamy taki wybór, że po jednej stronie jest jakość 
przekazywanej i egzekwowanej w szkole wiedzy, 
umiejętności i w związku z tym kompetencje oraz 
ścieżka wychowawcza – chociaż o wychowaniu wy-
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(senator J. Żaryn) pominam, że od tego jest zerówka czy nawet przed-
szkole.

Stwierdzam, Panie Marszałku, że pan profesor 
nieelegancko zbył moje wątpliwości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa nie została skierowana do Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Być może 
pan marszałek, który kierował ją do trzech innych 
komisji, nie dostrzegł tego, że są tu bardzo znaczące 
elementy polityki rodzinnej, które warto przedysku-
tować, i że dobrze byłoby uzyskać opinię również 
wspomnianej komisji. Ja oczywiście nie wnioskuję 
o to, żeby w tej chwili kierować ustawę do tej komisji, 
ale chciałbym bardzo silnie zaznaczyć, że rozwiąza-
nia, które przyjmujemy, z punktu widzenia polityki 
społecznej i rodzinnej mają zasadnicze, bardzo istotne 
znaczenie. Myślę, że jest to stwierdzanie oczywiste, 
tak samo jak to, że elementem polityki rodzinnej jest 
liczenie się z głosem rodziców. Jeśli nie słyszymy 
głosu rodziców w ważnych sprawach wychowania 
i edukacji dzieci, to, Panie Senatorze, zaniedbujemy 
jakiś obszar dotyczący polityki rodzinnej. A myślę, 
że wszyscy chcielibyśmy jednak prowadzić politykę 
rodzinną niezależnie od rządów, które się zmieniają. 
To jest pierwszy element.

Drugi element. Jeżeli już mówimy o kwestii poli-
tyki rodzinnej, to warto w tym obszarze, choćby jed-
nozdaniowo i choćby jednym hasłem, zasygnalizować 
znaczenie współpracy na linii szkoła – rodzina – gmi-
na. Ta współpraca będzie miała ogromne znaczenie 
dla edukacji, wychowania i przyszłości naszych dzie-
ci. I taka dobra współpraca, również w odniesieniu 
do rad rodziców, powinna mieć miejsce.

Mam nadzieję, że kiedyś znajdziemy czas, żeby 
rozmawiać o tych sprawach, bo są to sprawy bardzo 
istotne, a nie jest tak, że w tej chwili wszystko jest tu 
realizowane idealnie. To pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy tego, co zostało hasłowo tak 
sformułowane i tak sformatowane… Chodzi o kwestię 
wieku zaczynania edukacji szkolnej. To w pewnym 
sensie jest uzasadnione tym, że jeżeli ten wiek był 
określony na sześć lat czy siedem lat, to rzeczywiście 
tego rodzaju przekaz mógł pójść w świat i uformo-
wać przekonanie, również nasze, że taka sytuacja ma 
miejsce. Jednak myślę, że w szczególności my, jako 
Senat, powinniśmy bardzo wyraźnie walczyć z tym 
schematem, po to, żeby ukazać, czego dotyczy pro-
blem, jak wygląda edukacja polskich dzieci i o czym 

skonale wiedzą, bo mają dzieci, mają wnuki, że emo-
cje u dzieci w tym właśnie wieku powodują w dużej 
mierze, że jesteśmy w stanie, jako dorośli, bardzo 
mocno nimi pokierować – jeżeli jesteśmy albo do tego 
nieprzygotowani, albo wręcz cyniczni – w sposób 
w skutkach bardzo dramatyczny. Oczywiście ja nie 
chcę, broń Boże, twierdzić, że polska szkoła składa 
się z cyników. Oczywiście tak nie jest. Ale jeżeli da-
lej będzie tak jak dziś… Dzisiaj nauczyciel nie dość, 
że jest człowiekiem w dużej mierze pozbawionym 
autorytetu – wpływają na to czynniki zewnętrzne, 
od niego niezależne – to jeszcze jest zobligowany 
do wykonywania czynności, które graniczą z pod-
porządkowywaniem się biurokracji, a nie proceso-
wi wychowawczemu. I takie wprowadzenie ustawy 
dotyczącej wieku dziecka… Szkoła pod dyktando 
nauczycieli, a nauczyciele pod dyktando procesu biu-
rokratycznego, na dodatek zideologizowanego – to 
wszystko będzie w gruncie rzeczy w sposób nieod-
wracalny wpływało na proces wychowawczy dziec-
ka. I jeżeli chcecie państwo odebrać rodzicom prawo 
do wychowywania w systemie konserwatywnym, 
w systemie wartości związanych z polską tradycją, 
to przynajmniej powiedzcie to głośno i wyraźnie. Ale 
wy przecież tego nie chcecie. A skoro nie chcecie, to 
oddajcie rodzicom decyzje dotyczące dzieci w wieku 
sześciu lat. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Szymańskiego.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku...)
Pan senator Rulewski w sprawie formalnej?
(Senator Jan Rulewski: Tak, Panie Marszałku. 

Dwie riposty...)
Proszę do mikrofonu. Udzielam panu głosu.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan profesor senator Żaryn obiecał odnieść 

się w swojej wypowiedzi do mojego pytania. 
Rzeczywiście wymienił w tej wypowiedzi moje na-
zwisko, ale nie opowiedział na pytanie, które mu za-
dałem. To było pytanie o to, na czym pan opiera swoją 
argumentację, jakoby siedem lat to była jakaś złota 
liczba, złoty wiek do rozpoczynania nauki w szkole, 
zważywszy na to, że zdecydowana większość euro-
pejska przyjęła tu granicę sześciu lat. Jeśli chodzi 
o wątpliwość, którą pan tu podniósł, o wyrównanie 
poziomów czy też o różne punkty startowe, to przy-
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(senator A. Szymański) funkcjonują, musimy uznać, że tam występują te dwa 
czy trzy elementy, i to bardzo dobrze spięte. A więc 
jest opieka, jest wychowanie i jest edukacja. I jeżeli 
chodzi o te środowiska, o których mówimy, że są 
trudniejsze, to tutaj fakt, że dziecko idzie do przed-
szkola, jest niezmiernie dobry, bo ma tam zapewnioną 
dobrą opiekę, dobre wychowanie. I tego nikt ani na 
tej sali, ani w Sejmie, ani w żadnych opracowaniach 
naukowych nie podważał.

Wobec tego przejdę do ostatniej już kwestii, która 
była na tej sali poruszana. Ona budzi pewne emo-
cje. Chodzi o możliwość pozostawienia dziecka na 
drugi rok w tej samej klasie. Ja postawię się w roli 
obrońcy takiej możliwości, takiej możliwości, która 
nie powinna być nadużywana, ale która powinna być 
dostępna. Otóż bardzo często mówi się, że to będzie 
krzywda dla dziecka, ponieważ dziecko opuści klasę 
szkolną, ponieważ nie będzie szło tak szybko, jak by 
mogło iść zgodnie z wiekiem. Jednak znam opraco-
wania naukowe, jak również mam swoje doświad-
czenia, bo pracowałem na początku jako pedagog 
szkolny. I spotykałem się z takimi sytuacjami, że 
dzieci, które, na przykład z racji choroby albo jakie-
goś niedorozwoju czy innych trudności… Wiadomo 
było, że one nie poradzą sobie w następnych klasach, 
że te trudności będą się kumulowały z roku na roku. 
I wówczas na wniosek rodziców i za opinią rady 
szkolnej można było zostawić takie dziecko na drugi 
rok. Jednocześnie pamiętam ogromne naciski płyną-
ce wtedy z urzędów wojewódzkich, żeby absolutnie 
czegoś takiego nie robić, dlatego że takie przypadki 
bardzo negatywnie odbijały się na statystyce szkoły. 
I nie waham się powiedzieć, że takiego rodzaju naci-
ski, takiego rodzaju nierozumienie indywidualnych 
problemów, choćby wynikających z długotrwałej 
choroby, są ze szkodą dla dziecka i naruszają jego 
dobro. Jeśli mechanicznie twierdzimy, że dziecko 
powinno z roku na rok przechodzić do następnej 
klasy… Otóż są indywidualne sytuacje, tak różne, 
że musimy się nad nimi pochylić i zachować wspo-
mnianą możliwość. Ona oczywiście jest w ustawie 
o systemie edukacji i nie trzeba jej nadmiernie kry-
tykować. W sytuacjach, które są uzasadnione, ta 
możliwość powinna być wykorzystywana. Zawsze 
można poradzić się właśnie pedagoga szkolnego czy 
w końcu rady pedagogicznej albo poradni wycho-
wawczo-zawodowej. Ale nie krytykujmy wspomnia-
nej możliwości. Bo wtedy będzie obawa ze strony 
rodziców przed zastosowaniem wspomnianego roz-
wiązania, no bo rzekomo stygmatyzujemy w ten 
sposób dziecko itd. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuje bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Warzochę.

mówi ta ustawa. Otóż ta ustawa mówi o tym, że dzieci 
będą zaczynać edukację w wieku lat siedmiu, ale 
przypomnę, że jest tutaj bardzo wyraźny przepis, 
zgodnie z którym dziecko w wieku sześciu lat ma 
obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkol-
ne lub przygotowanie w innej formie wychowania 
przedszkolnego. Co to oznacza? Oznacza to, że dzieci 
de facto zaczynają edukację w wieku sześciu lat. My 
się tutaj spieramy usilnie, wskazujemy z rozmaitych 
stron, że to jest za wcześnie czy za późno, ale musi-
my przyjąć, a przynajmniej zauważyć to rozwiąza-
nie – i jakoś do niego się odnieść – które mówi, że 
dzieci zaczynają edukację poza domem pojmowaną 
jako obowiązek w wieku sześciu lat. Pozostaje tylko 
kwestia formy, tego, czy to będzie w przedszkolu, czy 
to będzie w budynku szkolnym, tego, czy to będzie 
szkoła, czy jakoś inaczej to nazwiemy. Ale edukacja 
zaczyna się w wieku sześciu lat. To po pierwsze.

Po drugie, ta ustawa rzeczywiście pozwala za-
chować prawo do wyboru. To znaczy nie jest tak, 
że dzieci bezwzględnie mogą pójść do szkoły tylko 
w wieku siedmiu lat. Może to być wcześniej – pod 
dwoma warunkami. Jest tak wówczas, kiedy dziecko 
wcześniej, czyli w wieku pięciu lat, uczestniczyło 
w edukacji przedszkolnej, wtedy w wieku sześciu lat 
może podjąć edukację szkolną, jest to tylko kwestia 
decyzji rodziców i kwestia zapisania do odpowiedniej 
szkoły. Może być tak też, jeśli tej edukacji przed-
szkolnej nie miało, ale wówczas następuje to po uzy-
skaniu opinii odpowiedniej poradni. Artykuł mówi 
wyraźnie, że dyrektor przyjmuje dziecko, jeśli ko-
rzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada 
odpowiednią opinię wydaną przez poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną. Wobec tego, jeśli chcemy być 
w prawdzie, to musimy bardzo wyraźnie zaznaczać, 
że wychowanie szkolne i taka opieka nad dzieckiem 
zaczyna się w Polsce, kiedy dziecko ma sześć lat. To 
jest istotne również w kontekście wypowiedzi, które 
podkreślają, że w przypadku tych środowisk, któ-
re słabo sobie radzą z wychowaniem swoich dzieci, 
zmarginalizowanych pod względem materialnym, 
opiekuńczym, dla tych dzieci… Takich głosów wiele 
słyszałem. Fakt, że te dzieci są w opiece pozadomowej 
od czasu, kiedy mają sześć lat, jest niezmiernie ważny. 
Otóż te przepisy wskazują na to, że tak właśnie będzie 
i że będzie zapewniona opieka dla tych dzieci, wy-
chowanie i edukacja. Przecież w przedszkolach mamy 
bardzo ważne elementy edukacji, a polska opieka 
przedszkolna ma wyjątkowo wysoki standard. Jest 
szereg prac naukowych, polskich, zagranicznych, 
które podkreślają, że opieka przedszkolna w Polsce 
jest na bardzo dobrym poziomie. Wobec tego, doce-
niając i pracę tysięcy pracowników przedszkoli, i to, 
jakie programy wypracowano, i to, jak przedszkola 
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cyjnego czy oświatowego. Przeciwnie. Kiedy się 
wczytać w szczegóły tego raportu, to można zoba-
czyć, że ten obraz wygląda zupełnie inaczej. Może 
warto zacząć od tego, że ocena w tym raporcie do-
tyczyła w szczególności zapewnienia przez szkoły 
warunków lokalowych wraz z wyposażeniem oraz 
warunków organizacyjnych, w tym bezpieczeństwa 
i higieny, dla edukacji uczniów sześcioletnich, jak 
również odpowiedniej kadry nauczycieli do edukacji 
uczniów sześcioletnich. Mimo że ocena ogólna, jaka 
została przyznana, była pozytywna, to pewne niepra-
widłowości zostały stwierdzone. Dlaczego w ogóle 
przystąpiono do badania tego zakresu aktywności 
państwa? Otóż dlatego, że w roku 2009 została prze-
prowadzona podobna kontrola. Jej zakres tematyczny 
był nieco inny, ale tożsamy… Z wyników tej kontroli 
wynikała wręcz katastrofalna sytuacja polskich szkół, 
które, przypomnę, raptem sześć lat temu w ogóle nie 
były przygotowane do przyjęcia tego obowiązku. 
Oczywiście wysiłkiem, co należy podkreślić, przede 
wszystkim samorządów, ta sytuacja została bardzo 
mocno poprawiona. Wiele nieprawidłowości zostało 
zniwelowanych, ale nie wszystkie. Kontrole przepro-
wadzono zaledwie w osiemdziesięciu ośmiu szkołach 
publicznych. Była to próba powstała w wyniku dobo-
ru celowego. Chodziło o to, żeby zobaczyć, jaki jest 
stan faktyczny w skali makro, w skali całego kraju. 
Ale czy można na podstawie tej próby wypowiedzieć 
takie zdanie, że polskie szkoły w 2014 r. – wtedy było 
to badanie przeprowadzane – są przygotowane do 
obowiązku przyjęcia sześciolatków… No, ja bym się 
pod takim zdaniem na pewno nie podpisał. Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła uwagę, o czym mówił pan 
senator Gaweł, również na to, że wyniki kontroli 
w szkołach podstawowych wskazują na konieczność 
podjęcia przez dyrektorów szkół – powtarzam: dyrek-
torów szkół – działań mających na celu dostosowanie 
do wymagań ergonomii mebli i sprzętów, z których 
korzystają najmłodsi uczniowie w stołówce szkol-
nej oraz sanitariatach, do standardów określonych 
w podstawie programowej edukacji wczesnoszkol-
nej – wyposażenia sal lekcyjnych przeznaczonych 
do edukacji uczniów najmłodszych, jak również do 
szczególnych potrzeb dzieci najmłodszych – planów 
lekcji w sytuacji wystąpienia zmianowości w szkole. 
Oczywiście w większości polskich placówek oświa-
towych, to znaczy w szkołach podstawowych, mamy 
do czynienia z taką sytuacją. Szczególnie dotyczy to 
wielkich miast, gdzie szkoły pęcznieją od uczniów 
i gdzie ta wielozmianowość jest konieczna. Kiedy 
dalej czyta się wyniki tej kontroli, choćby nawet wy-
biórczo, to można zobaczyć, jak kształtuje się sytuacja 
w poszczególnych regionach naszego kraju, w tym 
w miastach różnej wielkości. I tutaj niestety statysty-
ka, nawet ta oparta na tych badaniach, zadaje kłam 
tym wszystkim stwierdzeniom i tym krokodylim 

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem senatorem po raz pierwszy. To moja pierw-

sza, ale mam nadzieję, że nie ostatnia kadencja. 
Przysłuchuję się już po raz siódmy debatom na tej 
sali i dochodzę do takiego generalnego wniosku, że 
dyskusje pomiędzy naszymi klubami są skoncentro-
wane w głównej mierze na tym, żeby doprowadzać 
do jakiejś niepotrzebnej polaryzacji różnych środo-
wisk i rządu. Oczywiście dzieje się to za przyczy-
ną państwa senatorów z Platformy Obywatelskiej. 
Mieliśmy już tutaj przy okazji dyskusji o Trybunale 
Konstytucyjnym próbę wygenerowania takiego… 
próbę spolaryzowania dwóch środowisk. Przeciwko 
rządowi stawiano środowiska prawnicze, wymiar 
sprawiedliwości i inne. Dzisiaj z kolei – takie jest 
moje spostrzeżenie – mamy do czynienia z taką 
oto sytuacją, że próbuje się wygenerować zupełnie 
niepotrzebny i szkodliwy, a zarazem będący bronią 
obosieczną konflikt pomiędzy szeroko pojętym śro-
dowiskiem oświatowym czy szkolnym a rządem, 
jak również szeroko pojętym środowiskiem samo-
rządowym. To jest błędna droga. Ona na pewno nie 
doprowadzi do niczego dobrego. Może tylko niestety 
pogłębiać jakieś wewnętrzne kryzysy. Na pewno nie 
będzie służyła temu, żeby rozwiązywać konkretne 
problemy. Mówiła o tym dzisiaj podczas posiedzenia 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej pani minister Teresa Wargocka, która 
apelowała do członków naszej komisji o to, byśmy 
się wspólnie pochylili nad problemem, który nas tutaj 
dzisiaj przywiódł, dlatego że zarówno samorządy, 
jak i rząd wspólnie prowadzą politykę edukacyjną 
państwa. I ani jedna, ani druga strona nie może o tym 
nigdy zapomnieć.

Ale wrócę do pól konfliktu, o których wspomi-
nałem na samym początku. I może zacznę od tego, 
co dotyczy przede wszystkim szkoły czy środowiska 
szkolnego. W tym zbiorze na pewno należy ująć za-
równo nauczycieli, jak i rodziców oraz dzieci, które 
przecież za moment… ani się obejrzymy, jak będą 
absolwentami szkół i będą również oceniać zarówno 
nas, jak i cały system pod kątem konkretnych wy-
ników.

Często w państwa wypowiedziach, szczególnie 
państwa senatorów Platformy Obywatelskiej, przy-
taczany był sławny raport Najwyższej Izby Kontroli 
z 2014 r., w którym, w państwa ocenie, pozytywnie 
podsumowano przygotowanie polskiego systemu 
szkolnego do przyjęcia sześciolatków. Wspominał 
o tym również mój kolega klubowy, pan senator 
Gaweł, który zwrócił uwagę na coś bardzo istotne-
go, a mianowicie na to, że ten raport, jak to mówią 
dziennikarze, ta informacja pokontrolna wcale nie 
jest optymistyczna dla polskiego systemu eduka-
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(senator A. Warzocha) Kontroli, mianowicie wystąpienia pokontrolne. To 
tam, jak się państwo dobrze wczytacie, jak będziecie 
mieli czas, będziecie mogli sobie poczytać mrożące 
krew w żyłach historie właśnie z toalet szkolnych, 
tudzież z innych przybytków, tam jest zawarta cała 
wiedza na ten temat, i dzielne tłumaczenia dyrekto-
rów tych szkół, którzy muszą się spowiadać przed 
Najwyższą Izbą Kontroli ze swoich działań poczy-
nionych w tych zakresach.

Szanowni Państwo, pan marszałek już mnie po-
gania. Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć o jed-
nej rzeczy. To, broń Boże, nie jest z naszej strony 
żadne zawracanie Wisły kijem albo próba powrotu 
do czasów słusznie minionych czy do okresu króla 
Ćwieczka. Nie w tym rzecz. My naprawdę chcemy 
dać rodzicom wybór. Dzisiaj ten obowiązek dla sze-
ściolatków jest narzucony, dzisiaj ustawa tego od 
nas wszystkich wymaga, a my chcemy dać wybór 
rodzicom, tym bardziej że milion podpisów, niestety 
zmielonych przez Sejm poprzedniej kadencji, o czymś 
świadczy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie poganiam, jedynie zwracam 

każdemu z państwa uwagę, kiedy mija 10 minut.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Cichonia…
(Senator Tomasz Grodzki: W sprawie formalnej…)
Tak? Słucham? Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Proszę o przeliczenie kworum, no bo dyskutujemy 
trochę sobie a muzom.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, na tym etapie nie jest wymagane 
kworum, więc… Oczywiście możemy to zrobić, ale 
to nie zmienia faktu, że będziemy obradować dalej.

(Senator Tomasz Grodzki: Niemniej jednak pod-
trzymuję swój wniosek formalny, jeżeli to możliwe.)

Czy zgłasza pan wniosek formalny o przeliczenie 
kworum?

(Senator Tomasz Grodzki: Tak.)
(Głos z sali: Przez osiem lat dyskutowaliśmy i było 

dobrze…)
(Głos z sali: Ale państwo nie zgłaszaliście…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale pan mówi, że tak powinniśmy 

zrobić, więc ja panu odpowiadam, co powinniśmy…)
(Głos z sali: Kworum jest potrzebne przy podej-

mowaniu decyzji, a nie w czasie dyskusji.)
(Rozmowy na sali)

łzom, które państwo ronicie nad biednymi małymi 
szkołami wiejskimi, gminnymi. A padały tutaj ze 
strony państwa senatorów z Platformy Obywatelskiej, 
między innymi z ust pana senatora Napieralskiego, 
takie podsumowania, że oczywiście szkoły w wiel-
kich miastach sobie poradzą. Otóż z tej statystyki 
wynika, że niekoniecznie. Weźmy dla przykładu 
– zacznę od takiego najmniej drastycznego – woje-
wództwo kujawsko-pomorskie i procentowy wskaź-
nik braku dostatecznej liczby sal lekcyjnych dla za-
pewnienia każdemu oddziałowi klas I–III własnej 
sali. Podzielono to ze względu na typ gminy… I tak 
jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to 
miasta na prawach powiatu… Okazuje się, że 27,6% 
miast na prawach powiatu w tym województwie nie 
posiada takich sal. W przypadku innych miast jest to 
na poziomie 34,9%, a w przypadku szkół wiejskich – 
zaledwie 8%. Weźmy województwo lubelskie – inny, 
dość skrajny przykład. Tutaj sytuacja wygląda o wiele 
gorzej, bo w przypadku miast na prawach powiatu ten 
wskaźnik wynosi prawie 40%, a dokładnie 38,2%. 
W przypadku miast o mniejszej wielkości jest to, 
jak rozumiem, 29,4%, a w przypadku gmin wiej-
skich – 6,2%. Województwo mazowieckie, bliskie 
sercu każdego z nas. 29,7% w przypadku miast na 
prawach powiatu, 36% w pozostałych miastach, 9,5% 
w małych gminach. O czym to świadczy? O tym, że 
właśnie te małe gminy bardzo często podchodzą do 
tego obowiązku wyposażenia, doposażenia szkół, co 
jest bardzo ściśle związane z poziomem wykształ-
cenia i całym procesem edukacyjnym dzieci z tych 
gmin, bardzo poważnie i solidnie, po prostu świetnie 
się z tego obowiązku wywiązują.

(Głos z sali: A pomorskie jak wygląda?)
Panie Senatorze, odsyłam do tej lektury, ale skoro 

już pan pyta, to powiem, że nie napawa to, niestety, 
jakimś wielkim optymizmem, chociaż na tle innych 
województw sytuacja nie jest może aż tak tragiczna: 
miasta na prawach powiatu – 25,9%, jeżeli dobrze wi-
dzę, 37,6% – pozostałe miasta, 13,2% – gminy wiejskie.

No, nie będę już tutaj przytaczał innych skrajnych 
przykładów, bo nie czas i nie miejsce na to. Chciałbym 
jeszcze z tego raportu czy z tej informacji pokon-
trolnej NIK wyłapać takie zdanie: w roku szkolnym 
2013/2014, bo tego okresu dotyczyło badanie, w tym 
roku przeprowadzane było to badanie, te kontrole, 
co trzecia szkoła spośród sześciu tysięcy osiemset 
osiemdziesięciu jeden zbadanych nie dysponowała od-
powiednią liczbą sal lekcyjnych umożliwiających na-
ukę na jedną zmianę wszystkim oddziałom klas I–III. 
Ale to jest, proszę państwa, dopiero wstęp do o wiele 
bardziej, można powiedzieć, pasjonującej lektury. 
Mam tutaj na myśli załączniki, które zawsze są w ta-
kiej informacji publikowanej przez Najwyższą Izbę 
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(wicemarszałek G. Czelej) Senator Zbigniew Cichoń:

Panie i Panowie! Panie Marszałku!
Ten spór w istocie sprowadza się do jednej za-

sadniczej rzeczy, a mianowicie do tego, ile ma być 
państwa w życiu rodziny i kiedy ma ono prawo in-
gerować. Obowiązek szkolny istnieje we wszystkich 
krajach i różne są granice rozpoczynania realizacji 
tegoż obowiązku, ale rzeczą poszczególnych ustawo-
dawstw jest określenie owej granicy wieku. Trzeba za-
cząć od pewnych pryncypiów wynikających z art. 46 
konstytucji, który jest powtórzeniem art. 1 protokołu 
dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka z 1950 r.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę!)
Artykuł ten statuuje zasadę prawa rodziców do 

wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. 
Wychodząc od tego fundamentalnego elementu, 
trzeba przyjąć, że ustawa, którą dzisiaj analizujemy, 
czyni temu zadość, albowiem zakłada, że nie kto 
inny – nie państwo – tylko rodzice będą decydować 
o tym, kiedy dziecko ma rozpocząć naukę: czy w wie-
ku lat sześciu, czy w wieku lat siedmiu. Zapewnia się 
jednocześnie możliwość rozpoczęcia nauki w wieku 
lat sześciu, o ile taka będzie decyzja rodziców. Jest 
to, moim zdaniem, rozwiązanie słuszne, wpisujące 
się w założenia, które przedstawiłem, wynikające tak 
z naszej konstytucji, jak z Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, bo daje prawo wyboru rodzicom. 
Zasadą jest, że dziecko rozpoczyna naukę w wie-
ku siedmiu lat, natomiast rodzice mają prawo za-
decydować, że dziecko rozpocznie naukę w wieku 
lat sześciu. W związku z tym uważam, że cała ta 
wojna, którą tutaj prowadzimy, jest bezsensowna, 
bo w istocie rzeczy jest możliwość rozpoczynania 
nauki w wieku lat sześciu, tyle że jest to pozostawione 
decyzji rodziców, wspomaganej oczywiście opiniami 
fachowców. Ta decyzja powinna być poparta opinią 
właściwej instytucji – mam na myśli opinię psycholo-
gów – bądź też poprzedzona uczęszczaniem dziecka 
do przedszkola. Jest to rozwiązanie bardzo rozsądne 
i szanujące prawa rodziców, które są tutaj funda-
mentalne. Przecież nawet w orzecznictwie trybuna-
łu strasburskiego, chociażby w orzeczeniu Olsson 
czy też Eriksson przeciwko Szwecji jest taka piękna 
myśl… Przypominam, że jest to państwo, które jest 
państwem w pewnym sensie nawet nadopiekuńczym 
wobec rodzin, jeżeli chodzi o świadczenia finansowe, 
ale niestety i nadopiekuńczym w sensie ingerencji, 
które niejednokrotnie przez trybunał strasburski zo-
stały napiętnowane. Szwecja wiele razy przegrywała 
sprawy, dlatego że państwo szwedzkie nadmiernie 
ingerowało w uprawnienia rodziców. Trybunał pięk-
nie powiedział, że pozostawanie rodziców z dziećmi 

(Głos z sali: Kworum jest potrzebne przy otwarciu 
i przy głosowaniach.)

(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
Panie Senatorze, czy podtrzymuje pan wniosek 

o przeliczenie kworum?
(Głos z sali: Nie, nie…)
(Głos z sali: Trzeba głosować.)
(Senator Tomasz Grodzki: Tak, Panie Marszałku.)
Czy jest sprzeciw?
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest.)
(Senator Stanisław Karczewski: Czyj?)
(Głos z sali: Jasia.)
(Senator Stanisław Karczewski: Jasiu, wytłumacz 

dlaczego. Musisz, Jasiu, wytłumaczyć dlaczego.)
(Wesołość na sali)
Kto jest za…
(Głos z sali: Jak nie ma kworum, to jak możemy 

głosować?)
Kto jest za wnioskiem…
(Rozmowy na sali)
Ale proszę o ciszę.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Grodzkiego? 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 41 senatorów…
(Senator Zbigniew Cichoń: Pardon, ale ja nie gło-

sowałem, bo stałem przy mównicy.)
Przepraszam…
(Głos z sali: To reasumpcja głosowania.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie musi być kworum. Kto twierdzi, 

że musi być?)
Głosowało 42 senatorów, 9 było za, 32 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Ja mam wniosek formalny. Ja bym prosił, żebyśmy 
przegłosowali, ilu senatorów faktycznie jest na sali 
i ilu nie głosowało, nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, po pierwsze, stwierdzam, że 
jest na sali ponad pięćdziesięciu senatorów. Wszyscy 
to widzimy. Po drugie, na obecnym etapie nie jest 
wymagane kworum, a więc kontynuujemy.

Bardzo proszę pana senatora o zabranie głosu 
w dyskusji.
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(senator Z. Cichoń) jest własne życie, które się przeżyło, bo można doko-
nywać oceny na podstawie wieloletnich doświadczeń. 
Wielu moich przedmówców mówiło, że ma dzieci, 
wnuki. Ja też wspomnę jednym zdaniem. Akurat tak 
się zdarzyło, że moja córka poszła do szkoły, mając 
siedem lat, a syn, mając sześć lat. I powiem szczerze, 
że w szkole i na studiach łatwiej było córce niż synowi. 
Zawsze musiałem mu pomagać, zawsze go wyciągać, 
do tego, muszę przyznać, był niedojrzały emocjonalnie. 
To widać było wyraźnie, cały czas trzeba było się nim 
opiekować, gdyby nie rodzice, gdyby nie inni, nie pora-
dziłby sobie, pewnie nie skończyłby studiów, musiałby 
zostać na innym poziomie wykształcenia. Rodzicie 
mieli czas i poświęcali go synowi, a gdy rodzice jakichś 
dzieci nie mieli czasu, to widać było wyraźnie, że te 
dzieci emocjonalnie niedojrzałe często sobie nie radzą 
i potem przez lata się to za nimi ciągnie.

Zasadnicze pytanie jest takie. Czy nam zależy na 
tym, żeby na siłę robić z dzieci, które są bardzo inteli-
gentne, a emocjonalnie niedojrzałe… żeby je tak wci-
skać… A może one nie dorównają do tego poziomu, 
jaki by osiągnęły, gdyby poszły do szkoły w wieku 
siedmiu lat? Rosłyby, radziłyby sobie i nie trzeba by 
było się martwić. No chyba że komuś zależy na tym, 
żeby część społeczeństwa nie była dobrze wykształ-
cona – czasami mam takie wrażenie – żebyśmy mieli 
niższy poziom wykształcenia części społeczeństwa. 
Bo ta część, która jest, że tak powiem, wysoko inte-
lektualnie, która jest dojrzała, zawsze sobie radziła 
i poradzi. Podawaliśmy tu przykłady, nawet osobiste, 
w tym pana senatora Jackowskiego. Wiele osób sobie 
radziło. Ale przecież nam wszystkim na tym zależy. 
Ci, co sobie radzą, niech sobie radzą. Może nawet 
pięciolatki dadzą sobie radę? Przecież takie dzieci też 
są zdolne, przecież nikt nie chce robić niczego na siłę. 
Tylko dajmy szansę rodzicom. Skoro tyle mówimy 
o programie polityki prorodzinnej, o tych wszystkich 
jej elementach, to dlaczego tak bardzo chcemy w nią 
ingerować i działać przeciwko rodzicom?

Mówimy o tym, że są problemy w małych miastach, 
że są problemy na polskiej wsi. Zwracamy uwagę na to, 
że dzieci na wsi rzeczywiście zawsze miały trudności, 
a dzisiaj jest lepiej. Były tu podawane przykłady przygo-
towania wiejskich szkół. Było to przed chwilą cytowane 
przez pana senatora Warzochę, który wskazywał, że 
gminy wiejskie rzeczywiście radzą sobie z tymi przy-
gotowaniami. Ale jest tu też inny problem, o którym nie 
mówimy. Co się dzieje z polską wsią? Dlaczego na pol-
skiej wsi tyle szkół trzeba likwidować? To jest problem 
bardzo złożony. Wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy. 
W mojej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówimy 
o rozwoju wsi i o problemach rolnictwa, o tym, jak 
wyglądała wieś kiedyś, jak wygląda teraz i jak będzie 
wyglądać. Jak się patrzy na inne kraje, które przeszły 
już transformację na wsi, tę wielką zmianę, która na-
stępuje, na tak zwany agraryzm, to widać wyraźnie, że 

jest elementarnym prawem rodziny, które musi być 
na każdym etapie życia dziecka respektowane. Proszę 
państwa my wychodzimy naprzeciw temu założeniu, 
jest to rozwiązanie ze wszech miar warte poparcia 
i rozsądne.

Nie jestem jednak wolny od pewnych uwag, mam 
właściwie jedną uwagę krytyczną, związaną jedynie 
z precyzją pewnych regulacji. Stąd pozwolę sobie 
złożyć wniosek, który poddaję pod państwa rozwagę.

Mianowicie jest pewna niespójność między upraw-
nieniami osób prowadzących szkoły co do kwestiono-
wania stanowiska kuratorium oświaty i wychowania. 
Zawieramy tu regulację, która przewiduje możliwość 
składania zażalenia na postanowienie kuratora w sy-
tuacji, w której wyda on opinię negatywną co do 
likwidacji szkoły. Jeżeli instytucja będąca organem 
prowadzącym zgłosi, że chce likwidować szkołę, to 
kurator ma wydać opinię pozytywną, aby taka likwi-
dacja mogła zaistnieć. Proszę państwa, skoro przewi-
dujemy możliwość złożenia środka odwoławczego, 
czyli zażalenia na owo postanowienie, to uważam, 
że analogicznie w sytuacji odwrotnej, czyli tworzenia 
szkoły, jeżeli jakaś instytucja chce utworzyć szkołę, 
a tu też jest wymagana takowa opinia, powinno się 
zawrzeć taką regulację, że primo, taka opinia jest 
wydawana w formie postanowienia, a secundo, od 
negatywnej opinii przysługuje zażalenie.

Uważam, że tu powinna być konsekwencja, powin-
no to być zachowane tak na etapie tworzenia szkoły, jak 
i na etapie likwidacji szkoły. Dlatego pozwalam sobie 
złożyć tę malutką poprawkę, właściwie o charakterze 
niemal technicznym, dla zachowania spójności syste-
mu prawa. Proszę bardzo, oto ona. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dość długo dyskutujemy i przekonujemy się, tak 

naprawdę przekonani przekonanych, bo myślę, że dal-
sze wystąpienia nie będą już miały wpływu na nasze 
decyzje. Myślę, że decyzje dojrzały, bo już długi czas 
dyskutujemy o tym w tej Izbie. Dyskutowaliśmy wie-
lokrotnie w poprzedniej kadencji, przekonywaliśmy 
się, a teraz znaleźliśmy się w innej sytuacji i w innej 
wersji się przekonujemy.

Wtedy też podawaliśmy przykłady. Były tu pyta-
nia o to, czy ktoś przeprowadził badania, udowodnił. 
Przecież najlepszym badaniem, sposobem sprawdzenia 
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(senator J. Chróścikowski) dzić dziecka… Ja je zaprowadzę… wtedy, kiedy będę 
chciał posłać do szkoły sześciolatka, bo jest wybitnie 
zdolny. Jeszcze taki rodzic będzie się cieszył, myślał: 
ja mam zdolne dziecko, emocjonalnie dojrzałe.

Tak więc dajmy taką szansę, aby porównywać, od-
wrotnie… A nie poniżać, tak żeby rodzic się wstydził 
pójść i zapytać, czy dziecko jest dojrzałe czy niedoj-
rzałe, czy jest zdolne czy nie jest zdolne. To jest moim 
zdaniem bardzo duża różnica. Jeżeli państwo zadają 
pytanie, co to za różnica, czy odroczenie, czy… Dla 
mnie jest to zasadnicza różnica. I myślę, że dla wielu 
rodziców też. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czerwińskiego.
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
(Senator Alicja Zając: Co tam znowu wymyślili?)
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Chciałbym zgłosić wnio-

sek formalny.)
Proszę z miejsca.

Senator Jan Rulewski:

Chciałbym zgłosić wniosek formalny, na podsta-
wie art. 48 ust. 2 pkt 1, o zarządzenie półgodzinnej 
przerwy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy to jest wniosek…
(Senator Jan Rulewski: Formalny.)
…klubu?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Udzieliłem głosu panu senatorowi Czerwińskiemu. 

Po tej wypowiedzi zarządzę przerwę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odniosę się do kilku wypowiedzi, które zostały 

nam tutaj przedstawione, ale przede wszystkim chciał-
bym w pewnym sensie troszeczkę uporządkować 
dyskusję. Otóż pierwsza kwestia to… Nazwałbym 
to: sprawy proceduralne, metodologiczne. Pytanie 
jest takie: czym powinniśmy się kierować w przy-
padku ustalania wieku dziecka, które ma rozpo-
cząć realizowanie obowiązku szkolnego? Państwo 
z Platformy Obywatelskiej twierdzicie, że głównie 
tym, co się dzieje w Europie. My zaś twierdzimy, 

ludzi na wsi będzie coraz mniej. Ale równowaga… To 
wszystko jakoś dziwnie wygląda. Bo jak patrzymy na 
polską wieś, to widzimy, że nasze dzieci wyjeżdżają do 
pracy za chlebem. Trzeba to powiedzieć. Pracy w Polsce 
nie ma, a w związku z tym dzieci tutaj też nie ma. One 
opuszczają polską wieś. Chciałoby się powiedzieć: tak 
jak nasi przodkowie w wieku XIX i na początku wieku 
XX. Wtedy było tak, że ludzie wyjeżdżali za chlebem. 
Dzisiaj też wyjeżdżają i opuszczają polską wieś. Wieś się 
wyludnia. I na polskiej wsi jest w tej chwili problem ze 
szkołami. One są nagminnie zamykane, nawet nie ze złej 
woli samorządów. Chcę to podkreślić: nie ze złej woli sa-
morządów. W znanej mi wsi rodzi się dwoje, troje dzieci 
i nie ma szans, żeby utworzyć z nich jedną klasę. Nie ma 
szans nawet na to, by stworzyć klasę łączoną z trzech 
roczników. To jest bardzo złożony problem polskiej wsi.

W związku z tym uważam, że w sytuacji, w której 
mamy możliwość dania rodzicom prawa do tego, żeby 
decydowali – czy to na wsi, czy to w mieście – żeby 
mogli podejmować decyzje… Myślę, że idea, która 
dzisiaj prześwieca przyjmującym tę ustawę, jest taka, 
że odwracamy sytuację i otwieramy się na oczeki-
wania – wielokrotnie to w tej Izbie mówiłem – wielu 
milionów ludzi, którzy wypowiadali i wypowiadają 
się w tej sprawie i chcą, żebyśmy przywrócili im to 
prawo. Dlatego zachęcam, żebyśmy świadomie pod-
jęli tę decyzję, żebyśmy dali szansę rodzicom dzieci, 
którzy zawsze podejmują decyzje dla nich najlepsze, 
takie, które będą im służyły.

Podam przykład mojego wnuka. Wnuczka poszła 
do szkoły w wieku siedmiu lat. Wnuczek w ubiegłym 
roku skończył sześć lat. Moja córka mówi tak: przecież 
on nie może usiedzieć na miejscu, nie mogę sobie 
z nim poradzić, ale intelektualnie jest bardzo zdolny, ze 
wszystkim sobie radzi, komputer – nie ma problemu, ze 
wszystkim sobie radzi, ale nie potrafi usiedzieć. I córka 
mówi: „Pójdę do psychologa, tylko dla sprawdzenia.” 
Przychodzi i mówi, że usłyszała: „Wie pani co, jest pani 
pierwsza, w której przypadku mogę stwierdzić bez na-
ciągania – podkreślam, bez naciągania – że dziecko jest 
emocjonalnie niedojrzałe. Ale nas naciskają, żeby nie 
dawać dzieciom zgody. Nas naciskają.”

Tak więc powstaje pytanie: czy władza ma tak od-
działywać, naciskać na psychologów, żeby oni nie wy-
dawali zgody? Żeby stwierdzali, że dzieci są emocjo-
nalnie niedojrzałe? Żeby… I pytanie: co to za dane… 
Co to za różnica, odroczenie? Otóż jest różnica. Bo 
jeżeli ja mam na przykład odroczyć… Jeżeli dziecko 
jest niezdolne, bo tak najprościej powiedzieć… To ja 
mam się przyznać, że mam niezdolne dziecko? To 
jest dla mnie upokorzenie, że ja mam iść i zapytać, 
czy moje dziecko jest niezdolne albo emocjonalnie… 
Ale jeżeli ja mogę podjąć decyzję, że się tak wyrażę, 
w dobrym kierunku, no to przecież nie muszę prowa-
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(senator J. Czerwiński) A teraz kwestia natury, nazwałbym ją tak, me-
rytorycznej. W tej ustawie to nazywa się niewinnie, 
ale przy tej okazji wyszły pewne zasadnicze kwestie 
związane z, powiedziałbym, stosunkiem obywatela 
do państwa. Pierwsza kwestia to jest podmiotowość 
obywatela. Ja ją wypunktuję jako pierwszą właśnie 
ze względu na to, że według mnie jest ona najważ-
niejsza. Otóż według państwa – mówię to w zasadzie 
do senatorów Platformy – obywatel jest trybikiem 
w pewnej maszynie. Narzucacie na obywatela, na 
rodzica obowiązek przyprowadzenia sześciolatka do 
szkoły, a jeśli ten rodzić chce się wywinąć z tego 
obowiązku, to musi dokonać pewnych czynności ad-
ministracyjnych: pójść do poradni psychologicznej, 
poddać dziecko testom, co w pewnym sensie jest styg-
matyzowaniem go negatywnie. A co my zakładamy? 
My uważamy, że to obywatel, rodzic, ma prawo decy-
dować o swoim dziecku, bo on wie o tym wszystkim 
najlepiej. I oczywiście domyślnym wiekiem jest wiek 
siedmiu lat na rozpoczęcie obowiązku szkolnego, ale 
rodzic bez żadnych większych obostrzeń może ten 
wiek obniżyć, jeśli zechce, do sześciu lat. Może też, 
gdyby miał dziecko specjalnej troski, ten wiek pod-
nieść nawet do ośmiu czy dziewięciu lat. Czyli to 
jest pierwsza kwestia: jaki jest stosunek państwa do 
obywatela, jaka jest pozycja obywatela w państwie?

Kwestia druga merytoryczna zawarta w tej ustawie 
to jest model wychowania i kształcenia. My twier-
dzimy, że za wychowanie i kształcenie odpowiadają 
przede wszystkim rodzice albo, mówiąc krótko, rodzi-
na. Bo to nie muszą być tylko rodzice – to może być 
rodzeństwo, to mogą być dziadkowie, czyli ogólnie: 
rodzina. To ona ma monopol na wychowanie. A szkoła, 
inne instytucje, Kościół itd., mają funkcje pomocnicze, 
przy czym oczywiście szkoła ma je w największym 
stopniu, dlatego że tam dziecko przebywa stosunkowo 
najdłużej. I to jest nasz model wychowania, to jest nasz 
model kształcenia. Proszę też pamiętać, że wy w swo-
jej reformie – czy pseudoreformie – tak naprawdę nie 
dołożyliście jednego roku do cyklu kształceniowego. 
Wyście po prostu cykl kształcenia obsunęli w dół o je-
den rok, bo dwanaście lat jak było przed reformą, tak 
jest i po reformie. A my po prostu wracamy do tego, 
co było sprawdzone, co się sprawdzało.

(Senator Kazimierz Kleina: W Polsce Ludowej.)
A – to też ważne – efekty waszej pracy, proszę pań-

stwa, także można ocenić. To jest ta młodzież, która 
wychodzi teraz ze szkół średnich i którą muszą kształ-
cić – mówię: muszą, bo im współczuję – na przykład 
uczelnie techniczne, młodzież z brakami, jeśli chodzi 
o przedmioty ścisłe. Jak wyglądałaby ta młodzież, 
gdybyśmy utrzymali obowiązek szkolny dla sześcio-
latków, nawet strach pomyśleć. Wiecie, państwo, dla-
czego? Bo wyście tym obowiązkiem szkolnym zabili 
w tych dzieciach sześcioletnich chęć do nauki. To jest 
bardzo ważna kwestia. Zabiliście w nich ciekawość 

że przede wszystkim naszą historią, naszą tożsamo-
ścią, naszymi uwarunkowaniami. Pytanie, co jest 
ważniejsze. No, to jest oczywiście kwestia ocenna. 
Nasze zapatrywanie jest takie, jak przedstawiłem, 
a państwa – streszcza się w jednym pytaniu, które 
usłyszałem tutaj od jednego z państwa senatorów, 
a mianowicie: czy jesteśmy gorsi? W domyśle: czy 
Polska jest gorsza od Europy? Pytanie jest dość zna-
mienne, bo zawsze w każdym pytaniu jest zawarta 
jakaś teza, jakaś porcja informacji. Czy to jest tak, że 
podświadomie państwo twierdzicie, że my jesteśmy 
gorsi od reszty państw europejskich i musimy gonić 
Europę, musimy się do niej dostosowywać? Uważam, 
że nie. Uważam, że my mamy swoją tożsamość i nie 
musimy na siłę dostosowywać się do reszty Europy. 
Oczywiście, możemy czerpać pozytywne wzorce, ale 
wtedy, kiedy uważamy to za stosowne, za pożyteczne.

Druga uwaga proceduralna, metodologiczna. Pan 
profesor Żaryn mówił tutaj o tym, o kwestiach zwią-
zanych z rozwojem psychofizycznym dziecka. Pytanie 
jest takie: czy dziecko sześcio-, czy siedmioletnie jest 
gotowe do obowiązku szkolnego, czy dorosło do niego 
pod względem intelektualnym i emocjonalnym? Otóż 
my twierdzimy, że w przeważającej mierze dotyczy to 
dziecka siedmioletniego. Niestety dzieci sześcioletnie 
mają – w większości głównie ze względów emocjonal-
nych, nie intelektualnych – problemy z koncentracją 
uwagi. I to wykazują badania. To zresztą wbrew po-
zorom się nie zmienia, proszę państwa, to się wbrew 
pozorom nie zmienia. Ja nie słyszałem o tym, żeby na 
przestrzeni, nie wiem, kilku ostatnich stuleci – weź-
my tu sobie właśnie taki dłuższy przedział czasowy 
– dzieci zaczęły na przykład mówić w drugim miesią-
cu życia albo chodzić po upływie trzeciego miesiąca 
życia. Pewne sprawy związane z fizjologią są po prostu 
niezmienne. No, tak po prostu z rozwojem psychofi-
zycznym jest.

Uwaga trzecia metodologiczna. Pytanie: kto nam 
zafundował obowiązek szkolny sześciolatków? Jest to 
pewnego rodzaju formacja polityczna, która dość dłu-
go już działa na scenie politycznej, a która jakby swój 
początek miała w AWS. Ja pamiętam tamtą reformę 
AWS-owską, proszę państwa, czyli wprowadzenie 
gimnazjów. Pamiętam też ostatnią waszą reformę 
programową. Bo ja jestem nauczycielem, który uczy 
w szkole średniej przedmiotów ścisłych – matematyki 
i fizyki – już od trzydziestu lat. I ja wiem, czego i kogo 
uczyłem przed waszymi reformami, jak wtedy były 
przygotowane dzieci, i wiem, czego i kogo uczę po 
waszych reformach. Skoro wy tak przeprowadzaliście 
wcześniejsze reformy, to nie mam żadnej pewności, 
że każdą następną, jaką zrobicie w oświacie, zrobicie 
lepiej – wręcz przeciwnie: zrobicie ją tak samo jak 
poprzednie, czyli źle, po prostu źle.
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(senator J. Czerwiński) wracać, cofać się do przedszkola, nie chcą wracać do 
tego, z czego wyszli. Dzisiaj szkoła mu się podoba. 
Taka jest też opinia wielu moich znajomych, rodziców 
dzieci, z którymi mój syn…

(Rozmowy na sali)
Może poczekam…
Dziękuję. Nie mogłem się skupić, lubię ciszę.
…z którymi mój syn chodzi do szkoły.
Bardziej mi to przypomina dyskusję typowo po-

lityczną, bo przecież dzisiaj, gdy ktoś chce posłać do 
szkoły syna czy córkę od siódmego roku życia, to speł-
nia warunki związane z opinią psychologiczną. Gdy 
ktoś nie czuje się na siłach wychowawczo czy widzi, 
że syn czy córka mogą sobie nie poradzić, to przecież 
nie jest zakazane posłanie ich do szkoły, gdy mają sie-
dem lat, nie musi przecież spełniać tego obowiązku. 
Dzisiaj państwo próbujecie tylko pokazać, że po raz 
kolejny coś poprawiacie, coś zmieniacie, dyskusja trwa 
od godziny 14.00, a tak naprawdę nikt nie zapytał do 
tej pory, nie zrobił ankiety – przynajmniej ja o tym 
nie słyszałem – gdzieś w szkołach, wśród rodziców 
czy nawet samych dzieci, jak postrzegają szkołę, jak 
postrzegają nowe otoczenie, jak się w niej czują, co 
mówią na ten temat nauczyciele. Ja tylko słyszę, że 
szkoły nie są przygotowane, co jest totalną bzdurą, że 
młodzi ludzie się męczą, że są niedorozwinięci, że je-
steśmy innym narodem, chociaż tak naprawdę jesteśmy 
takim samym narodem jak Niemcy, Włosi, Austriacy, 
Francuzi, którzy ten obowiązek mają już od wielu lat 
i jakoś tam te głosy krytyki wcale się nie rozkładają 
tak jak u nas. Jeszcze raz proszę, aby merytorycznie 
przedyskutować sprawę i nie tracić czasu na ustawy, 
które tak naprawdę niczego nie zmienią oprócz tego, 
że ponownie wprowadzą chaos w szkołach. Bo dzisiaj 
nauczyciele nie wiedzą, czy będą pracować, samorządy 
nie wiedzą, jak to będzie finansowane. Bo nikt nie 
określił, ile na to potrzeba pieniędzy, nikt nie określił, 
czy ci nauczyciele, którzy w tej chwili mają pracę, będą 
dalej pracować. Bo nikt nie powiedział, co się stanie, 
kiedy rodzice będą mieli wybór i do szkoły zgłosi się 
na przykład tylko dwóch chętnych, którzy będą chcieli 
posłać do niej dzieci w wieku sześciu lat, a reszta bę-
dzie chciała je posłać w wieku siedmiu lat, czy będzie 
stworzona nowa klasa, czy klasy będą łączone, czy też 
rodzice będą na siłę namawiani, żeby dzieci przyszły 
do szkoły jednak od siódmego roku życia. Tak więc to 
są dla mnie rzeczy, które tak naprawdę są poboczne.

Ta ustawa jest dobra, przyjęła się. Faktem jest ten 
milion podpisów, ale ten milion jest z jednej strony, 
a z drugiej strony jest być może kilka milionów, bo 
nikt nie pytał ludzi z tej drugiej strony i nie zbierał 
ich podpisów. Tak więc warto być może też nad tym 
się zastanowić. Rujnowanie dzisiaj wszystkiego, co 
stworzyła Platforma, wydaje mi się totalnym absur-
dem i robieniem tylko politycznie na przekór, a nie 
działaniem racjonalnym. Dziękuję.

świata i chęć do nauki. Wprowadziliście je w tryby, 
które dla sześciolatka są złe. On po prostu czuje się 
w nich źle. Być może te same treści przekazywane 
w przedszkolu byłyby lepiej chłonięte, ale w szkole, 
w sztywnych ławkach, w ramach 45-minutowych 
lekcji, nie będą tak przyswajane.

I ostatnia kwestia, natury merytorycznej: rola pań-
stwa. To się przejawia w przepisach dotyczących zadań 
kuratora oświaty, jego kompetencji. Proszę państwa, 
do tej pory było tak, że Platforma Obywatelska i ko-
alicjanci wycofywali się z roli państwa jako regulatora 
w pewnych dziedzinach, jako czynnego uczestnika 
życia społecznego w pewnych dziedzinach. Jeśli cho-
dzi o służbę zdrowia, to następowała taka szemrana 
prywatyzacja służby zdrowia. Jeśli chodzi o oświatę, 
to też następowała taka podskórna, zawoalowana pry-
watyzacja poprzez właściwie zmuszanie samorządów 
do tego, żeby rezygnowały z prowadzenia szkół i prze-
kazywały te szkoły różnego typu stowarzyszeniom. 
My uważamy, że tak nie powinno być. Państwo nie 
powinno się wycofywać ze swoich ról, między inny-
mi jeśli chodzi o zadania oświatowe, służbę zdrowia 
i oczywiście wiele innych dziedzin. Państwo nie po-
winno abdykować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Dowhana.
Pan senator Rulewski wycofał wniosek o zarzą-

dzenie przerwy. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: W celu zachowania cią-

głości dyskusji.)
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan po raz drugi – 5 minut.
(Senator Waldemar Bonkowski: Siedzisz po tej 

stronie, to możesz się nawrócić.)

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Byłem już przygotowany na przerwę i się pakowa-

łem, żeby chwilę odpocząć. Mam nadzieję, że w ciągu 
ośmiu godzin dzisiaj skończymy i będziemy mogli 
przygotować się do następnych punktów.

Zabrałem głos po raz drugi, ponieważ przysłuchu-
ję się tej dyskusji i tak naprawdę żadne argumenty 
do mnie nie docierają. Po raz kolejny chcę państwu 
powiedzieć o tej sprawie, opierając się na żywym 
przykładzie, czyli swoim jako rodzica, rodzica, który 
posłał do szkoły dziecko w wieku sześciu lat. Pytałem 
go wielokrotnie, rozmawiałem z nim, pytałem rów-
nież jego rówieśników i wiem, że absolutnie nie chcą 
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(Senator Bogdan Borusewicz: Jest to wniosek 
formalny i proszę o przegłosowanie tego wniosku, 
zgodnie z regulaminem.)

(Senator Zdzisław Pupa: Głosujemy!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Jedziemy dalej, za coś 

przecież ojczyzna płaci.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dwie minuty przerwy i zarządzę głosowanie.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ile?)
Dwie minuty przerwy i głosowanie nad wnio-

skiem formalnym.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 01  
do godziny 20 minut 03)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zajęcie miejsc.
Głosujemy nad wnioskiem formalnym pana 

marszałka Borusewicza o zarządzenie półgodzin-
nej przerwy. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw, 
głosujemy.

Kto jest za wnioskiem pana marszałka 
Borusewicza?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
W głosowaniu wzięło udział 52 senatorów, 6 było 

za wnioskiem pana marszałka, 44 – przeciw, 2 się 
wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Kontynuujemy posiedzenie.
(Senator Stanisław Karczewski: Przy 10 obecnych 

senatorach z Platformy.)
(Głos z sali: 11 senatorach.)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Ja z pytaniem do pana marszałka. Jest godzina 
20.00. Czy mamy na dzisiaj jakiś plan? Ile czasu spę-
dzimy w tej Izbie?

(Senator Stanisław Kogut: Pewnie do rana…)
Ale ja kieruję pytanie do pana marszałka, Panie 

Senatorze Kogut. Jak będę do pana kierował pytanie, 
to pan odpowie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
to nie jest…)

Czy mamy jakiś plan, ile czasu spędzimy w tej 
Izbie? Do której godziny będziemy procedować? 
Proszę, żeby pan, tak na zasadzie plus minus, okre-
ślił, ponieważ za chwilę minie osiem godzin obrad, 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

wniosek formalny.)
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 wnoszę o półgo-
dzinną przerwę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przed chwilą szefowie klubu to przedyskutowali…
(Senator Alicja Zając: I wycofali.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, ale.…)
…i wycofali ten wniosek.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest ponowienie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie 

Przewodniczący, ja ponawiam ten wniosek.)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku!)
Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:

Chciałbym zgłosić sprzeciw. Możemy obrado-
wać dalej, nie widzę potrzeby ogłaszania przerwy. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Alicja Zając: Przerwa będzie…)
(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Marszałku, 

można?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku…
Proszę, jeżeli pan chce zabrać głos…

Senator Grzegorz Peczkis:

Chciałbym, Panie Marszałku, zwrócić uwagę na 
to, że niektórzy senatorowie wypowiadali się już dwu-
krotnie, chociaż merytoryka drugiej wypowiedzi była 
bardzo bliska merytoryce pierwszej wypowiedzi…

(Senator Alicja Zając: Dyskusja merytoryczna, 
a nie polityczna.)

…a inni senatorowie czekają w kolejce na to, żeby 
w ogóle móc się wypowiedzieć. Nie wiem, dlaczego 
teraz należałoby to przerywać. Jest ciąg myślowy, 
ciąg, który należy zachować. To elokwencji panów, 
którzy sami są teraz tym zmęczeni, zawdzięczamy, 
że tyle to trwa.

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie tylko my za-
bieramy głos.)
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(senator R. Dowhan) Dla mnie to jest trochę tak, że dyskusja w roku 
2008 i 2009 była w tym wymiarze trochę sztuczna, 
bo ten sam efekt można było osiągnąć, gdyby przymus 
szkolny był realizowany w przedszkolach. Wtedy ten 
próg braku zaufania rodziców do obowiązku pójścia 
ich małego dziecka do szkoły byłby mniejszy.

To jest tak, że w przeciwieństwie do narzucania 
systemu podatkowego, w przeciwieństwie do poboru 
do wojska kwestia tego, czy do szkoły idzie dziec-
ko sześcioletnie, czy siedmioletnie, nie powinna być 
pozostawiona do arbitralnej, bardzo mocnej decyzji 
państwa. Ta debata jest tak naprawdę o tym, ile pań-
stwa, ile praw rodziców.

I zgadzam się z panią Rotnicką, że mamy pewien 
problem polegający na tym, że jest siedemdziesiąt lat 
doświadczenia chodzenia do szkoły i rozpoczynania 
nauki szkolnej przez siedmiolatków. Jeżeli dokonuje-
my tak dużej zmiany, to jako konserwatysta powie-
działbym tak: trzeba umieć przekonać do tego, że 
ta zmiana jest ważna i potrzebna. Argumenty typu, 
że w większości krajów europejskich… Wydaje mi 
się, że Europa właśnie jest zróżnicowana kulturowo, 
przynajmniej według mnie powinna być. I akurat naj-
lepsze wyniki osiąga Finlandia, która, o ile pamiętam, 
ma siedmiolatków z obowiązkiem szkolnym. Nie ma 
więc prostej odpowiedzi. System szkolny musi być 
dopasowany do pewnego kodu kulturowego, który 
funkcjonuje, do kultury, nawyków, tradycji w danym 
społeczeństwie. Raczej bym nie mówił, że wszystko 
mamy – tu przywołam Mickiewicza – świeżo małpo-
wać z Unii Europejskiej. To nie jest ta droga.

Poza tym wydaje mi się, że mieszamy przestrzeń 
i program. Mówimy o tym, że dla sześciolatków 
w szkołach podstawowych zakupiono dywany, zro-
biono toalety, osobne wejścia itd. i teraz to wszystko 
się zmarnuje. Przecież to nie jest tak. Tak napraw-
dę my dokonujemy wyboru co do programu, nie co 
do przestrzeni. W wielu miastach, w wielu gminach 
funkcjonują zespoły szkolno-przedszkolne, w związ-
ku z tym jeżeli w danej szkole nie będzie pierwszej 
klasy, to może tam istnieć zespół przedszkolny. To 
jest jedna uchwała rady miejskiej czy rady gminy. 
Ta przestrzeń może być wykorzystana. Zresztą wy-
daje mi się, że przełożenie przez Platformę dyskusji: 
sześciolatek czy siedmiolatek na jakiś twardy, mate-
rialny element, taki, że jeżeli zrobimy osobne wejście, 
osobne ubikacje i osobną zjeżdżalnię, to rodzice to 
zaakceptują, było podstawowym błędem. Niepokój 
rodziców był w czymś zupełnie innym. Ja mam wra-
żenie, że ten problem dostrzegł pan Napieralski, który 
sformułował to tak: przecież musimy kształcić dzieci 
do potrzeb rynku. I tu jest moja niezgoda. Wydaje mi 
się, że takie było założenie i w tym jest jakiś błąd. 
Rzeczywiście jest problem z innowacyjnością, ale 
czy uczenie w szkole to ma być przygotowanie do 
pewnego wyścigu szczurów? Czy ten problem, który 

a jeszcze do tego trzeba się ustosunkować… Nie do-
puszczam myśli, że będziemy siedzieć, tak jak ostat-
nio, do 4.00 rano.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, po pierwsze, jesteśmy teraz na 
etapie dyskusji. Pana wniosek nie był wnioskiem for-
malnym. Po drugie, na pytanie, ilu z państwa zgłosi 
się jeszcze do dyskusji i jak długo będziecie państwo 
zabierać głos, odpowiem: nie wiem, to zależy od pań-
stwa. Zabierał pan głos dwa razy, każdy ma do tego 
prawo. Każdy ze stu senatorów może zabrać głos 
dwa razy – raz na 10 minut, a drugi raz na 5 minut. 
A więc czas trwania dyskusji jest nieprzewidywalny 
i zależy od państwa. Tyle mam do powiedzenia jako 
prowadzący obrady.

Kto następny w dyskusji?
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Obremskiego.

Senator Jarosław Obremski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kiedyś, szukając odpowiedzi na pytanie, po co jest 

szkoła, udzieliłem sobie odpowiedzi, że jest dla mądrej 
dorosłości uczniów. Czyli efekt, który mierzymy, jest 
bardzo oddalony w czasie. I tutaj niektórzy senatorowie 
powoływali się na swoje doświadczenie, że zaczynali 
jako sześciolatkowie, siedmiolatkowie… Aczkolwiek 
sukcesu szkolnego nie mierzyłbym… nie odnosiłbym 
do wyboru do Senatu, bo mam nadzieję, że wiele in-
nych czynników o tym zdecydowało, a nie to, kiedy 
poszło się do szkoły. Kluczem nie jest kwestia tego, czy 
edukację szkolną zaczyna się w szóstym czy w siód-
mym roku życia. Kluczem jest to, kiedy edukacja…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni 

Państwo, proszę o ciszę. Pani Senator, bardzo proszę 
o ciszę.)

(Senator Stanisław Kogut: Pani senator podaje 
kubek, żebym…)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
bardzo proszę o ciszę.)

(Senator Alicja Zając: Ja nic nie mówię, nawet nie 
zapisałam się do głosu.)

(Senator Stanisław Kogut: To do mnie…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze 

Kogut, bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę, Panie 
Senatorze.)

Kluczem jest to, kiedy rozpoczyna się pewna sty-
mulacja intelektualna, kiedy zaczyna się socjalizacja 
ucznia, dziecka. Pewnie już od czwartego roku życia 
tego typu procesy są niezbędne.
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(senator J. Obremski) ograniczających samorządność. Decyzja dotycząca 
likwidacji szkół powinna być uwarunkowana, zależ-
na od zgody lub braku zgody kuratorium w zakresie 
partycypacji finansowej. Chciałbym, żeby tu było 
partnerstwo. Trochę martwi mnie wykreślenie uczest-
niczenia w konkursie na kuratora przedstawicieli sej-
miku. Ja rozumiem, że tu jest pewna klarowność, że 
to jest administracja państwowa, a to jest samorząd 
i to trzeba oddzielić, ale to dawało jakąś szansę na 
to, że te dwie strony – samorządowa i państwowa – 
w większym stopniu będą się dostrzegać.

Wolałbym, żeby ten wybór… I tu się zgadzam 
z panem Termińskim. To jest chyba §16. Chodzi o taki 
bardziej neutralny sposób decydowania przez rodzica, 
czy dziecko ma iść do szkoły jako sześciolatek, czy 
siedmiolatek. To, jak mi się wydaje, byłoby lepsze 
i byłoby de facto referendum. To rodzic decyduje, to 
rodzic podejmuje decyzje. Nie zgodziłbym się z ta-
kim… To chyba pan Wach mówił o egoizmie. Być 
może jest problem egoizmu w społeczeństwie, ale 
w przypadku sześcio-, siedmioletnich dzieci ci ro-
dzice zrobią wszystko, jeżeli będą uważali, że to jest 
dla ich dzieci dobre. Nie udało się przez te osiem lat 
przekonać… To nie jest branie w kamasze. To dotyczy 
osób najmniejszych, szczególnie kochanych przez ro-
dziców. Trzeba więc wytłumaczyć, że to, co państwo 
proponujecie, co Platforma proponowała, było dobre. 
To się nie udało.

I ostatnia rzecz. Chyba pan Augustyn mówił o ba-
daniach, że trzeba odwołać się do jakichś badań, po-
miarów itd. Ja mam wrażenie, że w przypadku nauk 
humanistycznych bardzo trudno jest mówić o tym, 
co w danej dziedzinie jest jednoznaczne. Ja czasem 
żartuję, że w naukach humanistycznych w szczegól-
nym stopniu obowiązuje zasada nieoznaczoności 
Heisenberga: to, co zakładamy, w dużym stopniu de-
cyduje o wyniku, który uzyskujemy. Czyli jest bardzo 
duży błąd pomiarowy. W pedagogikach, w naukach 
związanych z rozwojem jest według mnie bardzo 
dużo mody, pewnych trendów, które obowiązują – 
kiedyś był wielki szał na pedagogikę steinerowską 
– i które później stają się pewnymi ciekawostkami 
w historii pedagogiki. W związku z tym pod tym 
względem bym był bardzo, bardzo ostrożny. W tej 
chwili jest wielka dyskusja, mówi się o tym, że eko-
nomia – patrzę w tę stronę, bo boję się polemiki ze 
strony pana profesora Rockiego – to jest nauka huma-
nistyczna, nauka, która spośród humanistycznych jest 
najbardziej zmatematyzowana. I jest w jakiś sposób 
krytykowana, że dokonuje pewnych ekstrapolacji na 
krótkich odcinkach, a gorzej z dłuższymi… W związ-
ku z tym tak naprawdę funkcjonujemy w dosyć dużej 
niepewności. 

Nasz spór jest sporem o to, ile władzy dla rodzi-
ców. Nie twierdzę, że ta władza jest nieograniczona, 
bo jest pewien przymus obowiązku szkolnego, ale 

mamy w Polsce z innowacyjnością, polega tylko na 
wiedzy, czy na niskim kapitale społecznym, kapitale 
zaufania, kapitale moralnym? Ja odbieram to tak, 
że rzecz jest bardziej złożona. Czasami niektórzy 
pedagodzy mówią mi tak: niezmiernie istotne jest to, 
żeby dziecko w dzieciństwie się wybawiło, bo często 
zabawa uczy bardziej niż pewien przymus szkolny, 
ta zabawa daje później właśnie kapitał społeczny na 
przyszłość. Nie mamy prostych pomiarów tego, jaka 
szkoła jest skuteczna. W tej chwili jest wielka dys-
kusja światowa o różnych systemach edukacyjnych, 
jest wielka dyskusja w świecie o tym, jak powinna 
wyglądać nowa szkoła, na ile nowe treści powinny 
być przekazywane w nowej aranżacji przestrzennej, 
czy powinno się złamać pewien model klasy szkol-
nej, czy powinien być zachowany stary model, bo on 
wymusza koncentrację. Mówi się o tym, że jeżeli za 
każdym razem będziemy szli w jakieś nowinki, to 
istnieje niebezpieczeństwo, że efektem będzie jeszcze 
bardziej rozproszona zdolność koncentracji młodych 
ludzi. W tej chwili toczą się wielkie światowe dysku-
sje na temat rynku.

Wydaje mi się, że dogmat o tym, że wychowu-
jemy do potrzeb rynku, jest bardzo niebezpieczny. 
Polecam skądinąd lewicową książkę – nie ma pana 
Napieralskiego – bardzo interesującą, pani profesor 
Potulickiej, „Neoliberalne uwarunkowania edukacji”, 
która pokazuje manowce tego typu myślenia. To, że 
mamy dobre wyniki piętnastolatków, nie świadczy 
o tym, że cały system jest dobry, bo dokonujemy tylko 
jednego pomiaru. Pomiar dotyczący dwudziestopię-
ciolatków, czyli efektu po skończeniu studiów, nie 
jest dla Polski optymistyczny. Coś tracimy w czasie 
studiów, a może ten system jest w ten sposób skon-
struowany, że mamy dobre międzyczasy, natomiast 
na mecie nie jesteśmy najlepsi.

Wydaje mi się, że pozorny jest problem dotyczący 
nauczycieli w szkołach podstawowych i w przedszko-
lach. Przecież to są de facto te same osoby, jeśli chodzi 
o profil wykształcenia, to samo nauczanie początko-
we. W związku tym lęk dotyczący zwolnień z zawodu 
jest dla mnie nie do końca zrozumiały. Proszę zwrócić 
uwagę, że ta ustawa, powiedziałabym, nie zmniejsza 
liczby dzieci. Gdybyśmy przeliczali na liczbę uczniów 
oddziału przedszkolnego itd., choć akurat te proporcje 
są w miarę zbliżone… W związku z tym w efekcie 
z perspektywy Senatu liczba etatów będzie pochodną 
demografii, a nie zmiany systemu, jeżeli już mówimy 
o tej zmianie. Oczywiście to może oznaczać, że Jan 
Kowalski traci, a pani Elwira Nowak dostaje pracę, 
niemniej jednak w skali globalnej, w skali kraju ta-
kiego niebezpieczeństwa moim zdaniem nie ma.

Mam trochę wątpliwości takich drobnych, zwią-
zanych… może nie drobnych, bo dotyczących kwestii 
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(senator J. Obremski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Pan senator Rulewski? Nie ma.
Pan senator Kilian? Nie ma.
Pan senator Obremski, proszę bardzo o pytanie.

Senator Jarosław Obremski:

Ja mam pytanie dotyczące finansowania. Jeżeli 
część rodziców wycofa decyzję, że posyła swoje sze-
ścioletnie dzieci do szkół podstawowych, a w 2016 r. 
jest, jak rozumiem, zapewnione finansowanie i brane 
są pod uwagę parametry z września 2015 r… 

Jaka może być skala braków finansowych w przy-
padku roku 2017? W przypadku Wrocławia szaco-
wano, że to może skutkować mniej więcej 20 mi-
lionami zł… Czy jest jakiś pomysł ministerstwa, co 
z tym zrobić?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Andrzej Misiołek też nieobecny.
Zgłasza się pani senator Zdrojewska.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowna Pani Minister! Ja chciałabym wrócić 
do pani wypowiedzi sprzed pani wyjścia i zapytać 
o to, dlaczego… 

Powiedziała pani, że będziecie się państwo 
teraz spotykać bardzo często z przedstawiciela-
mi samorządów, będziecie państwo uzgadniać te 
wszystkie sprawy. Proszę wytłumaczyć, skąd ten 
pośpiech? Dlaczego nie zrobiono wcześniej kon-
sultacji? Dlaczego tak bardzo zaniedbano głosy 
samorządowców w tej tak istotnej sprawie? Pan 
senator Obremski o tym nie mówił, ale Wrocław, 
moje miasto – myśmy to bardzo dokładnie obliczy-
li – będzie to kosztowało 20 milionów zł. Zresztą 
przyłączam się do tego pytania, co będzie dalej, 
po 2016 r.

I druga rzecz. Tutaj to padało w dyskusji, kiedy 
pani nie było… Chciałabym bardzo poprosić, żeby 
pani wróciła do swojej wypowiedzi dotyczącej spo-
sobu wyłaniania kuratorów. Mówiliśmy o przedstawi-
cielach samorządów i pani, jeśli dobrze panią minister 
zrozumiałam, powiedziała coś takiego, że tych przed-
stawicieli samorządów usunięto, żeby coś usprawnić. 
Chciałabym, żeby pani wyjaśniła…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
przekroczyła już pani czas. Przepraszam bardzo, ale…)

uważam, że oddanie… zaufanie do rodziców jest 
pewnym elementem budowania państwa, które nie 
jest wszechwładne. Taki błąd został popełniony i wy-
daje mi się, że to jest próba naprawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, przepraszam, ale zanim oddam 

panu głos, chciałbym wrócić w ramach tego samego 
punktu do zadawania pytań przedstawicielowi rządu, 
który reprezentuje pani senator Wargocka…

(Głosy z sali: Pani minister.)
Pani minister Wargocka, przepraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Mam listę osób, które zapisały się wcześniej.
Pytanie jako pierwszy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Teraz ja prowadzę, tak?)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, nie, Panie 

Marszałku, nie było pana o godzinie 20.15…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to nie było?)
(Senator Stanisław Karczewski: No nie było.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Bo składałem wnio-

sek formalny. Przecież nie będę składał…)
Do zadania pytań zgłosił się pan senator Dowhan.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-

nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale go nie ma.
To pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Minister, ja chciałbym zapytać o ratio legis 
przepisu dotyczącego zwiększenia uprawnień dla ku-
ratorów, a w szczególności wprowadzenia ich wią-
żącej opinii co do fakultatywnej możliwości prowa-
dzenia przez powiat i gminę… to znaczy możliwości 
zakładania i prowadzenia w ramach zadań własnych 
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 
zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek peda-
gogicznych, co do tej pory nie wymagało żadnych 
innych obwarowań, bo było to, i jest w dalszym ciągu, 
zadanie własne. Ja na przykład nie bardzo rozumiem, 
dlaczego stworzenie biblioteki pedagogicznej wyma-
ga wiążącej opinii pana kuratora…

(Głos z sali: …lub pani kurator.)
…lub pani kurator, tak.
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(senator B. Zdrojewska) chodzi o kształcenie zawodowe i uczenie się przez 
całe życie.

Na drugie pytanie trudno jest mi odpowiedzieć. 
Jaka część rodziców wycofa dzieci z klasy pierw-
szej? My przewidzieliśmy tę trudność. Jak państwo 
zapewne zauważyliście, w ustawie jest zapis mówiący 
o 31 marca. Do 31 marca rodzice dzieci klas pierw-
szych, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało naukę 
w tej klasie w następnym roku szkolnym, czyli po 
ocenie, że dziecko ma trudności z adaptacją… Taka 
informacja powinna być złożona u dyrektora szkoły 
do 31 marca 2016 r. Spowoduje to, że do 30 czerwca 
samorząd prowadzący szkoły będzie miał pełną in-
formację o tym, jak ułoży się liczebność klas. A więc 
tak: w klasie pierwszej będzie 91 tysięcy dzieci, któ-
re jako sześciolatki zostały ponownie w klasach ze-
rowych, czyli tak zwane odroczone; będzie grupa 
dzieci, których rodzice poproszą o powtórzenie klasy 
i do 31 marca złożą odpowiednie oświadczenia; bę-
dzie też grupa dzieci, których rodzice zdecydują, że 
sześciolatki mają gotowość szkolną, będą szczęśliwe 
i zadowolone, jak pójdą do pierwszej klasy.

Z obserwacji prowadzonych w latach, w których 
nie było obowiązku szkolnego dla sześciolatków, 
wynika, że wskaźnik rodziców, którzy posyłali do 
szkół dzieci sześcioletnie, wahał się od dwudziestu 
do kilkunastu procent. Myślę, że w tych warunkach, 
które przecież się diametralnie nie zmieniły, około 
15% rodziców zdecyduje się na wysłanie do szkoły 
swoich sześcioletnich dzieci w następnym roku szkol-
nym. Będziemy to wiedzieli 30 czerwca. Dlatego też 
bardzo trudno jest mi się odnosić do pytań o to, jakie 
będą koszty i jak to będzie wyglądało.

Co po 2016 r.? Powtórzę, bo mówiłam to w pierw-
szej części swojego wystąpienia, że uważamy, iż 
zabezpieczony finansowo w samorządach jest rok 
2016. Oczywiście problemy punktowe w związku 
z mała liczbą dzieci mogą występować. A jeżeli cho-
dzi o rok 2017, to zapowiedziane jest w ogóle, można 
tak powiedzieć, nowe podejście i otwarcie dyskusji 
z samorządami na temat finansowania samorządów. 
Również z naszej strony, jako resort edukacji, widzi-
my, że subwencja oświatowa nie jest idealnym instru-
mentem, który dobrze dzieli pieniądze na zadania 
oświatowe w Polsce. A więc trudno jest mi dzisiaj to 
wszystko ocenić. Na pewno trzeba przeanalizować 
sam instrument, jakim jest subwencja oświatowa, ale 
także udziały gmin w podatkach.

Sposób wyłaniania kuratorów i usunięcie samo-
rządu wojewódzkiego. Proszę państwa, w zasadzie 
żadna większa debata na ten temat się nie odbyła, 
jest tylko takie proste stwierdzenie, że w obecnym 
stanie prawnym samorząd wojewódzki jest organem 
prowadzącym dla bardzo niewielkiej ilości szkół, 
w tej chwili przeważnie są to szkoły dla dorosłych – 
studia służb społecznych i tego typu szkoły. Samorząd 

Bardzo przepraszam, ale pan marszałek może…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie. 

Powinna być minuta, a jest minuta dwadzieścia.)
Nie mogę dokończyć pytania?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, czas na zadanie pytania już minął.)
To zgłoszę się jeszcze raz. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę się zgłaszać nawet dziesięć razy.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! 
Odpowiem na pytanie pana senatora odnośnie do 

pozytywnej opinii kuratora przy zakładaniu biblio-
tek i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Mogę tu 
odpowiedzieć tylko per analogiam. Rozmawialiśmy 
o tym, dlaczego taka zgoda jest konieczna w ramach 
sprawowania nadzoru nad prowadzeniem polityki 
oświatowej państwa. Tutaj jest jedno wytłumacze-
nie, które sprowadza się do tego, że nie ma powodu, 
żeby tego typu placówki były wyłączone z takiego 
nadzoru. Dotyczy to głównie ośrodków doskonale-
nia nauczycieli. Jak do tej pory nie zarejestrowałam 
niepublicznych bibliotek… Być może nie mam jesz-
cze jakiejś wiedzy w tym zakresie. Tak że po prostu 
chodzi tu o nadzór kuratora oświaty, a przez to mini-
stra edukacji nad ogółem placówek funkcjonujących 
w systemie oświaty.

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam, Pani 
Minister, tu nie chodzi o nadzór, tylko o możliwość 
zakładania takich placówek…)

Tu chodzi o sieć, o to, jakie są placówki, w których 
miejscach, jak funkcjonują i jak są rozłożone tery-
torialnie. Może zupełnie niepotrzebnie przedłużam 
i zabieram czas, ale powiem, że jeżeli chodzi o centra 
kształcenia praktycznego, ustawicznego, to już wi-
dzimy, jak rywalizują ze sobą powiaty i samorządy 
wojewódzkie. Dołóżmy do tego jeszcze placówkę 
niepubliczną i w jednym osiemdziesięciotysięcznym 
mieście, gdzie jest określona potrzeba edukacyjna 
na kształcenie zawodowe czy przekwalifikowanie, 
będziemy mieć trzy lub cztery podmioty, podczas 
gdy w innej części kraju takich podmiotów nie będzie 
i ludzie stamtąd będą musieli dojeżdżać. My chcemy 
spojrzeć na system w taki sposób, żeby w jak naj-
większym stopniu zaspokajał on potrzeby edukacyjne 
zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, jeżeli 
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(sekretarz stanu T. Wargocka) W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że przepis miał 
wejść 1 września 2016 r. Gminy zgłosiły, że w niektó-
rych przypadkach są im potrzebne setki tysięcy zło-
tych, żeby osiągnąć te standardy. My przedłużyliśmy 
ten okres, tak żeby gminy nie rezygnowały z tworze-
nia tych miejsc. Postaramy się w miarę możliwości 
wspierać te małe szkoły, żeby tam były przedszkola 
z dobrymi warunkami, a w przyszłości być może 
jakieś inne formy opieki, nad młodszym dzieckiem, 
jeżeli będzie taka potrzeba. Jest pięćdziesiąt tysięcy 
wolnych miejsc w przedszkolach… Są przedszko-
la niepubliczne, które są bardzo różnie traktowane 
przez różne samorządy. Może to jest czas, żeby samo-
rząd sięgnął szerzej, do bodajże… Tutaj mam nasze 
analizy, ile jest miejsc w przedszkolach… Jest około 
sześćdziesiąt tysięcy miejsc w przedszkolach niepu-
blicznych. Zachęcono ludzi do prowadzenia takiej 
działalności, ludzie w nią zainwestowali, stworzyli 
miejsca w przedszkolach i te miejsca w przedszkolach 
czekają.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Pani Minister! Zadając pytania 
panu senatorowi sprawozdawcy, pytałem o to… On na 
to pytanie nie był w stanie odpowiedzieć, ponieważ 
okazało się, że ta sprawa nie była przedmiotem dys-
kusji na posiedzeniu komisji, a więc jest prośba o to, 
aby pani minister udzieliła mi odpowiedzi. 

Pierwsze pytanie. Po 1 września w klasach 
pierwszych w wielu gminach – ja podałem przy-
kład Łeby, gminy Cewice – będzie po kilka osób, 
na przykład w Łebie mają być dwie osoby, w szkole 
w Cewicach ma być siedem osób. Jak państwo wi-
dzicie możliwość rozwiązania problemu tego, żeby 
takie szkoły, a na przykład w Łebie to jest jedyna 
szkoła w mieście… Jak rozwiązać tu kwestię funk-
cjonowania pierwszej klasy, w której będą dzieci 
siedmioletnie?

I teraz drugie pytanie. Prawdopodobnie ta ustawa, 
jak przysłuchuję się dyskusji, debacie w naszej Izbie, 
zostanie uchwalona mniej więcej w takim kształcie, 
w jakim przyszła do nas z Sejmu, i ten nieobowiąz-
kowy udział dzieci w wieku sześciu lat w szkołach 
podstawowych, w pójściu do pierwszej klasy otrzyma 
poparcie. W związku z tym chciałbym zapytać, jaka 
będzie w tej sprawie polityka rządu: czy rząd będzie 
zachęcał rodziców dzieci, żeby sześciolatki szły do 
szkoły, czy będzie raczej do tego zniechęcać, czy 
będzie to dla państwa obojętne? Bo to jest pewna 
polityka, pewna filozofia.

wojewódzki nie jest więc jakimś organem przedsta-
wicielskim wszystkich samorządów. Ale gdybyśmy 
szukali organizacji, które są przedstawicielami samo-
rządów – czyli chodzi tu o związek powiatów, miast 
– to na pewno mielibyśmy problem z wyłonieniem 
takich przedstawicieli w sposób sprawiedliwy, bo 
w każdym województwie sytuacja może wyglądać 
inaczej. I ponieważ wychodzimy z tej tak jakby za-
sady współpracy z samorządem… Ale ta współpraca 
nie musi odbywać się na poziomie dotyczącym wy-
borów kuratora, bo ta relacja kurator – samorząd ma 
się przekładać… Trzeba tak jakby postarać się by 
była harmonijna na etapie współpracy. A więc gdy 
są: przedstawiciel wojewody, przedstawiciel mini-
sterstwa i trzy duże centrale związkowe, to jest to, 
jak uważamy, podmiot, który może wyłonić kandy-
data bez jakichś zbędnych poszerzeń tego gremium 
konkursowego.

Jeszcze może króciutko dokończę wypowiedź, 
której nie dokończyłam, ponieważ wyszłam na głoso-
wania. Wrócę jeszcze do miejsc w przedszkolach, bo 
to jest naprawdę bardzo często podnoszony problem 
przez samorządy. W niektórych samorządach to może 
być duży problem – nie kwestionujemy tego – ale to 
w niektórych, nie we wszystkich. Bo państwo wiecie, 
że samorządy, żeby zwolnić miejsca w przedszkolach 
dla młodszych dzieci, organizowały oddziały przed-
szkolne w szkołach. Czyli generalnie tam, gdzie były 
lokale, wolne sale lekcyjne, zaczęto adaptować te po-
mieszczenia i dostosowywać je do warunków przed-
szkolnych, do potrzeb sześciolatków. Ten proces przez 
lata się odbywał, o czym mówiłam – były bardzo cen-
ne inwestycje w infrastrukturę. I w tej chwili w tych 
oddziałach przedszkolnych istniejących w szkołach 
jest ponad 100 tysięcy pięciolatków, którzy zostaną 
w tych swoich szkołach i staną się sześciolatkami. 
Rozumiecie więc państwo, to nie jest problem dla 
całej populacji, bo dla części pięciolatków zostały 
zorganizowane przedszkola w szkołach. Czyli w tych 
przedszkolach sensu stricte, tak jakby…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie będzie no-
wych pięciolatków?)

Proszę?
(Senator Mieczysław Augustyn: A co z sześciolat-

kami? Zostają…)
Ale ja mówię o oddziałach przedszkolnych. 

Przedszkola są i tutaj, i tutaj, dlatego… Tak jest. Jest 
więc tak jakby możliwość rozwiązania tego problemu.

Jest jeszcze jeden zapis w tej ustawie, wprowadzo-
ny właśnie w tym celu, by ułatwić samorządom zago-
spodarowanie szkół, zwłaszcza na terenach wiejskich, 
tak żeby stały się one przedszkolami. O trzy lata prze-
dłużamy termin, w którym samorządy tak jakby do-
stosują te pomieszczenia do standardów przedszkoli. 
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bądź nawet żadne nie urodziło się w tym roczniku, 
ale być może z tych, że tak powiem, wcześniejszych 
pójść do szkoły i powrotów zbierze się w rejonie danej 
szkoły, w obwodzie grupa trzech–czterech uczniów.

Odniosę się do tej formy organizacji nauczania 
w małych szkołach wiejskich, która się nazywa „klasy 
łączone”. Tych klas łączonych wcale nie jest w na-
szym systemie mało, bo około 10% wszystkich klas 
są to klasy łączone. Nauczyciele są przygotowani do 
indywidualizacji wymagań i metod pracy.

(Senator Kazimierz Kleina: To byłyby klasy łą-
czone złożone z dzieci kilku szkół? To byłyby dzieci 
zbierane z różnych szkół i dowożone?)

Tak, z obowiązkiem dowożenia.
Wynika to też ze statystycznej wielkości oddzia-

łu szkolnego, podkreślam, statystycznej wielkości 
oddziału na terenach wiejskich. Taka statystyczna 
wielkość to jest siedmioro uczniów. Wprowadziliśmy 
regulację prowadzącą do tego, żeby był obowiązek 
zorganizowania oddziału, jeżeli jest powyżej sied-
miorga uczniów w najbliższym obwodzie czy rejonie 
czy wręcz w danym rejonie.

To są takie regulujące zapisy, które z jednej strony 
uchronią dzieci przed dowożeniem ich po kilkadzie-
siąt kilometrów, żeby stworzyć klasę dwudziestooso-
bową, bo i to możemy sobie wyobrazić w dużych gmi-
nach, a z drugiej strony będą informacją dla płatnika 
subwencji oświatowej, czyli pana ministra, dzięki 
temu będzie wiedział, ile ma tych małych szkół i że 
trzeba na ten problem spojrzeć indywidualnie przy 
opracowywaniu koncepcji subwencji oświatowej na 
rok 2017.

(Senator Kazimierz Kleina: To są szkoły duże, 
tylko że dzieci…)

Mówimy o tym konkretnym roczniku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, nie prowadzimy tu debaty, dyskusji, kon-
wersacji, tylko zadajemy pytania i proszę nie prze-
szkadzać pani minister. Proszę bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Ta ustawa jest w dużej mierze ustawą przejściową, 

na najbliższy rok szkolny, ze wskazówkami, jak zor-
ganizować nauczanie, klasę w sytuacji, kiedy rocznik 
jest mniej liczny niż zwykle. Tak że tylko tego to doty-
czy. Tak samo te limity siedmiorga uczniów w klasie.

Jaka jest polityka rządu? Czy będziemy zachęcać, 
czy będziemy zniechęcać? To jest bardzo ważne py-
tanie. Myślę, że oddając społeczeństwu tę ustawę, 
powinniśmy być neutralni jako rząd i politycy, na-
prawdę pozostawić sprawę rodzicom, nauczycielom 
w przedszkolach, którzy – mam nadzieję – wesprą 
swoich rodziców w tych decyzjach, jeżeli będą mieli 
wątpliwości, i dyrektorom szkół, jednostkom samo-
rządu, które też nie powinny robić jakichś ruchów 
zniechęcających lub zachęcających do pozostawienia 
dzieci w tej samej klasie, namawiać rodziców bądź 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, znacznie przekroczył pan czas, 
padły dwa pytania. Dziękuję bardzo.

Pan senator Augustyn, proszę bardzo

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, dwukrotnie i chwilę temu ponownie 
mówiła pani, że macie państwo zabezpieczone środki na 
rok 2016 na przeprowadzenie tej operacji. Tymczasem 
usłyszeliśmy od sprawozdawcy, że są to zaledwie 74 mi-
liony zł. Słyszymy, że Wrocław szacuje te koszty na 
20 milionów, Poznań – na 23 miliony, moje miasto 
szacuje je na 12 milionów. Jeżeli te szacunki samorzą-
dów – samorządów, bo państwo nie robiliście żadnych 
szacunków – okażą się prawdziwe, to tych pieniędzy 
starczy dla kilku samorządów. A co mówić o całym 
kraju? Skąd pani wywodzi pewność, że to wystarczy?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański, bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Pani Minister! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
W dyskusji wiele pań senator i wielu panów sena-
torów, którzy są przeciwni rozwiązaniu zawartemu 
w tej ustawie, podkreślało, że to jest opóźnienie 
momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzieci. 
Tymczasem w tej ustawie bardzo wyraźnie mówi się, 
że dzieci mają obowiązek wychowania przedszkol-
nego od szóstego roku życia. 

Jak ministerstwo, pani minister ocenia to wycho-
wanie przedszkolne, jego standardy? Czy to jest to, co 
w tym wieku jest dla dzieci najwłaściwsze, czyli czy 
to zapewnia najbardziej prawidłowe i edukację, i wy-
chowanie w tym wieku? Pytam, bo de facto mamy do 
czynienia z sytuacją, kiedy dziecko przebywa poza 
rodziną i uzyskuje wychowanie przedszkolne, zgod-
nie z tą ustawą od szóstego roku życia. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Dziękuję bardzo.
Oczywiście w małych miejscowościach będą takie 

sytuacje, że w roczniku jest dwoje lub troje dzieci 



66
7. posiedzenie Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(sekretarz stanu T. Wargocka) to podkreślić. To była naprawdę bardzo dobra reforma, 
to był bardzo dobry pomysł, właśnie wychodzący na-
przeciw potrzebom rozwojowym dzieci, żeby zebrać 
w zespoły przedszkolne… żeby w metodyce nauki i za-
bawy w 2007 r. wprowadzić elementy pisania, czytania 
i rachowania. To był bardzo dobry pomysł, ponieważ 
dziecko zaczynało uczyć się pracy w zespole, uczyło 
się poprzez zabawę, było przygotowywane do aktyw-
ności, jaka ma miejsce w szkole. Tak więc my napraw-
dę nie mamy żadnego poczucia, że dzieciom stanie się 
krzywda z powodu przywrócenie wieku szkolnego od 
siedmiu lat. Bo to, co stało się, że tak powiem, ofertą 
dla całej populacji, czyli sześciolatki w szkole, spowo-
dowało, że praktycznie skrócono o rok okres, w którym 
każde dziecko mogło, według swojego indywidualnego 
rozwoju intelektualno-emocjonalnego, dorosnąć do za-
dań ucznia. Bo teraz klasa zerowa stała się klasą I. I na 
pewno w gorszych warunkach niż przedtem…

Tak że wchodzimy w system sprawdzony i robimy 
to naprawdę bez kompleksów takiego typu, że jeste-
śmy gorsi, bo w innych państwach młodsze dzieci 
idą do szkoły. To naprawdę nie jest argument ani dla 
rodziców, ani dla osób odpowiedzialnych za edukację.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Pani Minister! W budżecie 
gmin, szczególnie małych gmin, koszty oświaty to 
50%, a nieraz i więcej. Pani powiedziała, że sub-
wencja oświatowa, poprzednio również… że gminy 
wydają na inne cele. 

I chciałbym się dowiedzieć, czy pani się z tego 
stwierdzenia wycofuje. Bo ja rozmawiałem z wieloma 
gminami, zawsze twierdzą, że subwencja oświatowa 
jest za mała, niewystarczająca. A pani powiedziała… 

Samorząd a kurator, proszę pani. Chodzi mi 
o likwidację szkół, łączenie, sprawę ogrzewania… 
Samorządy będą miały interes w tym, żeby te szko-
ły likwidować, jeżeli natomiast będziemy brać pod 
uwagę to, żeby dzieci miały jak najbliżej do szkoły 
itd., to oczywiście kurator będzie miał tu całkiem 
inne zdanie. Pani mówiła o rozwiązaniu tylko na 
przyszły rok. No szkoda, bo jak zmieniamy ustawę, 
to powinniśmy mieć wizję nie tylko na przyszły rok, 
tylko wizję docelową.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Nie da się w miesiąc 
wszystkiego zrobić.)

I ostatnie pytanie. Sześćset pięćdziesiąt tysięcy 
nauczycieli w Polsce, pięć milionów uczniów, ośmioro 
uczniów przypada na jednego nauczyciela, w innych 

odradzać im powtórzenie przez dziecko pierwszej 
klasy. Tutaj naprawdę trzeba się odwołać do mądrości 
i odpowiedzialności wszystkich tych, którzy w tym 
procesie będą uczestniczyli.

Uważamy, że część dzieci sześcioletnich może 
podjąć naukę w szkole, powinna, uważamy, że część 
samorządów jest do tego bardzo dobrze przygoto-
wana, ale tego nie sprawdzi państwo, tylko sprawdzi 
to rodzic. Sama już słyszałam takie głosy rodziców: 
chętnie bym posłał dziecko do zerówki w szkole, gdy-
by była opieka przez osiem godzin i gdybym miał 
pewność, że dziecko w tej szkole zostanie. Bo rodzice 
też chcieliby dać dziecku większą szansę, aby rozwi-
jało się już nie w przedszkolu, małym, przytulnym, 
tylko w szkole, w większym zespole, ale nadal w bez-
piecznej klasie, z wychowawcą, z pełną opieką…

(Senator Alicja Zając: Z obiadem.)
…z obiadem itd. Tak więc naprawdę wszystko 

zależy od dobrej woli rodziców.
Odnośnie do Wrocławia, Pani Senator, to są tak 

zbieżne informacje z Wrocławia… Ja jeszcze do dzi-
siejszej rozmowy tutaj z państwem mogłam mówić, 
że Wrocław zgłosił, że nie ma problemów. Ale to tak 
na marginesie. Tak więc…

(Senator Barbara Zdrojewska: …to senator 
Obremski. To na pewno nie Wrocław…)

Nie no, rozmawiałam osobiście.
Odnośnie do pytania, czy już oszacowaliśmy… 

Oszacujemy po 30 czerwca, kiedy będzie wiadomo, 
jakie są klasy, jak są liczne i jak się rozłożyły. Ale 
jeszcze raz powtarzam: subwencja oświatowa, która, 
że tak powiem, jest już elementem budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, uwzględnia cały rocz-
nik dzieci sześcioletnich, od września do grudnia… 
uwzględnia się je jako uczniów szkoły, czyli jest na 
nie pełna subwencja, w zależności od tego, czy szkoła 
jest na wsi czy w mieście, 6 czy 7 tysięcy zł. Tak więc 
bardzo proszę jeszcze raz rozmawiać z samorząda-
mi… Ja wiem, że w samorządach jest mało pieniędzy, 
ale nie jest ich mało z takiego powodu, że środki na 
zadania oświatowe zostały okrojone czy pomniejszo-
ne. Bo w przypadku roku 2016 jest wprost przeciwnie. 
Plus jeszcze dotacja przedszkolna zwiększona o 65 zł.

Jeżeli chodzi o szacunki samorządów, to symulacje 
są robione, można powiedzieć, na czysto teoretycznych 
założeniach, według takich z góry przyjętych wskaź-
ników, jak będzie wyglądała liczebność klas, jeżeli 
20% dzieci wróci z klas pierwszych, 20% rodziców 
wyjdzie… No, można powiedzieć, że możemy sobie 
wyrabiać jakieś poglądy, ale to nie są żadne dane…

(Głos z sali: Twarde.)
…do szacunków finansowych.
Przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla 

dzieci sześcioletnich. To naprawdę bardzo ważne, należy 
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(senator P. Florek) Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, pani minister Zalewska i pani pre-

mier w swoich wypowiedziach często podkreślają, że 
słuchają Polaków i rozmawiają z Polakami. 

I moje pytanie: ile razy w ostatnim czasie pani 
minister Zalewska spotkała się z naszymi samorzą-
dowcami? Ilu samorządowców uczestniczyło w tych 
spotkaniach? Jaki to jest procent w stosunku do liczby 
gmin w naszym kraju?

I drugie pytanie. Czy pani minister Zalewska spo-
tkała się ze związkami zawodowymi nauczycieli – 
chodzi o Solidarność i ZNP – i czy jest jakaś opinia 
tych organizacji? Jeżeli tak, to prosiłbym o krótkie 
streszczenie opinii tych organizacji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Zientarski, bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Dwa krótkie 
pytania.

Pierwsza kwestia dotyczy możliwości, że tak 
powiem, przechodzenia nauczycieli ze specjaliza-
cją wczesnoszkolną do przedszkoli ze specjalizacją 
przedszkolną. Czy można bez problemu przejść, jeśli 
ma się tylko specjalizację wczesnoszkolną, bez dodat-
kowych kursów, trzyletnich czy trzysemestralnych, 
tak jak słyszałem? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy nie spodziewa się pani na-
warstwienia problemów organizacyjno-finansowych 
w roku 2017?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Wydatki oświaty na inne cele. Są w tym zakre-
sie raporty Najwyższej Izby Kontroli, które wyraźnie 
wskazują, iż przekazywanie szkół innym podmiotom 
ma na celu dokonanie oszczędności w samorządzie. 
To zjawisko do tego stopnia stało się niepokojące, że 
rzecznik praw obywatelskich od kilku lat słał pisma 
– i przysłał też w tym roku, 1 grudnia, pismo do pani 
minister Zalewskiej – sugerujące, aby tę sprawę w ja-
kiś szczególny sposób uchwycić, zbadać i tak jakby 
zadziałać w interesie oświaty publicznej, tak żeby tego 

krajach europejskich jest to dwanaścioro, czterna-
ścioro uczniów. A teraz dojdzie jeszcze jeden pusty 
rok. No, może nie całkiem pusty, bo pani mówiła, że 
10%, 15%, może 20% uczniów pójdzie, ale będzie to 
prawie pusty rok. 

W związku z tym znowu pytam: jak to się ma 
do nauczycieli? Niestety jestem przekonany, że bez 
zwolnień się nie obejdzie, jeżeli ta reforma zostanie 
wprowadzona. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński, bardzo proszę.

Senator Przemysław Termiński:

Dzień dobry.
Pani Minister, mam następujące pytanie. 
W trakcie debaty zgłosiłem poprawkę, która niejako 

idzie w kierunku, o którym pani mówiła przed chwilą, 
czyli tej neutralności w zakresie decyzji rodziców co 
do możliwości posyłania dzieci do szkoły wcześniej 
lub później. I dlatego chciałbym panią o coś spytać. 
Poprawka moja sprowadza się do wykreślenia… Nie 
wiem, czy pani ma ustawę przed sobą. Chodzi o wykre-
ślenie lit. b w art. 1 w pkt 5, w art. 16. Przepis w tej lit. b 
definiuje, kiedy dyrektor szkoły może przyjąć ucznia 
w wieku sześciu lat. I definiuje to w sposób następujący: 
może przyjąć albo wtedy, kiedy dane dziecko korzy-
stało z wychowania przedszkolnego, co samo w sobie 
jest sprzeczne z lit. b w pkcie 2, zgodnie z którym obo-
wiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy dzieci 
sześcioletnich, albo też, jeśli dziecko posiada stosowne 
zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, co w mojej ocenie jest już ingerencją w możliwość 
podjęcia decyzji przez rodziców. Stąd też chciałbym 
usłyszeć, jakie jest pani zdanie w tej sprawie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Przepraszam, czy 
mikrofony dobrze działają? Bardzo słabo państwa 
słyszę…)

Słabo działają, Pani Minister, ale… Życzy sobie 
pani powtórzenia pytania?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Nie, nie.)

Podgłośnię, bo ja też słabo słyszę. O, proszę bar-
dzo, teraz będziemy słyszeć lepiej.

Teraz pytanie zadaje pan senator Kilian. Bardzo 
proszę.
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(sekretarz stanu T. Wargocka) skiego był bardziej restrykcyjny zapis, jeżeli chodzi 
o przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły. Tam 
był zapis, że dzieci urodzone od stycznia do grudnia 
mają mieć orzeczenie poradni. Ale właśnie na tym 
polegają dyskusja, konsultacja i uwzględnianie próśb 
rodziców i głosów posłów opozycji, że to my zmieni-
liśmy zdanie. I to my zgodziliśmy się na taki zapis, że 
aby dziecko mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej 
jako sześciolatek, to – pierwszy warunek – musi być 
jako pięciolatek w przedszkolu. Jeżeli jest w przedszko-
lu, to rozumiemy, że korzysta z pomocy nauczyciela 
w przedszkolu i jeśli chodzi o gotowość szkolną, ktoś 
może pomóc, doradzić rodzicowi. Jeżeli nie poszedł do 
przedszkola – ponieważ nie ma obowiązku przedszkol-
nego dla dzieci pięcioletnich w naszej ustawie – jeżeli 
został w domu, to w tym wypadku rodzic jest zobowią-
zany skonsultować się w poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej w celu wydania opinii dotyczącej dziecka. 
I to są jedyne warunki – albo rok w przedszkolu jako 
pięciolatek, albo jeżeli dziecko nie chodziło do przed-
szkola z jakichś powodów, opinia poradni specjali-
stycznej. Czy wyjaśniłam tę kwestię? Nie?

(Marszałek Stanisław Karczewski: No trudno. Pan 
senator Augustyn…)

(Senator Wiesław Kilian: Panie Marszałku, nie 
dostałem odpowiedzi na moje pytanie o samorząd.)

(Senator Robert Mamątow: I nie dostaniesz.)
Ile razy pani minister spotkała się z samorządem? 

Ja też na ten temat… To znaczy chodziło o to, czy ta 
ustawa była konsultowana. Proszę państwa, z tego co 
pamiętam, pani minister została powołana 18 listo-
pada, ja dwa dni później. 6 grudnia ustawa została 
złożona w Sejmie – czyli to były trzy tygodnie – jako 
projekt obywatelski z tego tytułu, że…

(Senator Piotr Zientarski: Poselski.)
…chcąc wprowadzić te trudne zmiany, tak ocze-

kiwane przez część rodziców, nie mogliśmy sobie po-
zwolić na procedowanie tej ustawy w lutym czy marcu, 
czy nawet w końcu stycznia. To dotyczy już następnego 
roku szkolnego, a państwo wiecie, że wszelkie uchwały 
związane na przykład z likwidacją szkół już są po-
dejmowane, że za chwilę zaczyna się rekrutacja, że 
trzeba było dać rodzicom czas do namysłu, czy chcą, 
żeby dziecko powtórzyło klasę pierwszą. Ten temat, 
ten projekt był naprawdę latami dyskutowany w Sejmie 
i w Senacie. Było bodajże pięć podejść w parlamencie, 
żeby rozmawiać o sześciolatkach. To są lata konsultacji. 
Pani minister spotkała się ze wszystkimi związkami 
zawodowymi i z tymi samorządami, które chciały się 
konsultować. I na tyle starczyło czasu.

(Senator Wiesław Kilian: Ale jaki to stanowi pro-
cent w stosunku do liczby gmin?)

Proszę pana…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze…)
Proszę pana, ja nie umiem odpowiedzieć na to 

pytanie.

rodzaju sytuacje ograniczać czy wręcz eliminować. 
Można powiedzieć, że ci, którzy mają mniejsze docho-
dy własne, troszeczkę więcej z tej subwencji biorą, jak 
wynika z raportu, jest jednak również wiele samorzą-
dów, które dokładają na podstawie decyzji swoich rad 
duże środki do funkcjonowania szkół i przedszkoli. To 
naprawdę w skali kraju wygląda bardzo różnie, przy 
czym ja nie mam twardych danych, ale mam własny 
ogląd i przeczucie, że tych samorządów, które rozu-
mieją, że dziecko jest inwestycją, jest więcej.

Jeden pusty rok. No, mogłabym powiedzieć prze-
kornie, że jeden pusty rok to dopiero będzie, gdy ten 
dodatkowy rocznik sześciolatków, który jest w tej 
chwili w klasach I–III, opuści etap nauczania wcze-
snoszkolnego. Wtedy faktycznie zabraknie pracy dla 
nauczycieli i powiemy, że jeden rocznik ubył. My ten 
rocznik dołożyliśmy, proszę państwa. Zastanówcie 
się, wszyscy ci, zwłaszcza związkowcy, którzy mó-
wią, że nauczyciele stracą pracę: my ten rocznik doło-
żyliśmy, ponieważ mamy klasy I–III i mamy jeszcze 
przygotowanie w zerówkach, czyli obowiązek przy-
gotowania przedszkolnego. W gruncie rzeczy w dłuż-
szej perspektywie czasowej to my daliśmy pracę.

Kwestia kwalifikacji. Dlaczego nie boimy się, 
że będą duże zwolnienia nauczycieli w roku 2016? 
Dlatego właśnie się nie boimy, że liczba uczniów… 
liczba dzieci generalnie nie zmienia się. One są w in-
nym miejscu w systemie: nie poszły do klasy I, ale 
zostały w zerówkach. I zapewniam pana senatora – nie 
pamiętam, z którego roku jest to rozporządzenie – że 
wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli 
i nauczania wczesnoszkolnego są jednakowe. I jeżeli 
mamy do czynienia z jednym organem prowadzącym, 
to przesunięcie takich nauczycieli w sensie organiza-
cyjnym naprawdę nie jest jakimś dużym problemem.

Kolejna sprawa, związana z zatrudnieniem na-
uczycieli. To, że jest mniej uczniów, nie znaczy, że 
jest mniej klas, to nie przekłada się wprost propor-
cjonalnie. Naprawdę musimy podejść bardzo dobrze 
organizacyjnie do tego i przede wszystkim wszyscy, 
którzy dbają o oświatę, muszą sobie zdać sprawę 
z tego, że liczba uczniów wchodzących do systemu 
będzie coraz mniejsza i będzie potrzeba mniej miejsc 
w przedszkolach i mniej miejsc w szkołach. No nie-
stety, te dzieci się nie urodziły. Samorządy tak bardzo 
mówią, że nie ma miejsc. Owszem, róbmy te miejsca, 
budujmy przedszkola, ale z sensem. Bo w roku 2017 
dzieci w wieku przedszkolnym będzie o pięćdziesiąt 
sześć tysięcy mniej, bo one po prostu się nie urodziły. 
I już wchodzimy na etap takiego niżu.

Kiedy może… To jest pytanie dotyczące samej usta-
wy, merytoryki tej ustawy, więc postaram się jasno 
odpowiedzieć. To jest pewien kompromis, bo powiem 
szczerze, że w pierwszej wersji projektu obywatel-



69
7. posiedzenie Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.) 

Nie, nie, ja mówię o kilku dniach. Bardzo prze-
praszam, Panie Senatorze, ja się zwracam do pani 
minister, a nie do pana.

Drugie moje pytanie dotyczy dotowania wy-
chowania przedszkolnego. Ustawodawca zauwa-
żył, że od września do grudnia 2016 r. znacząco 
wzrośnie liczba dzieci w oddziałach przedszkol-
nych. Zakłada więc milcząco, iż rodzice w więk-
szości przypadków nie poślą sześciolatków do 
szkoły, a zatem spowoduje to zmniejszenie sub-
wencji oświatowej, naliczanej przecież na ucznia, 
a nie na dziecko…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, pan ma zadać pytanie, a nie stawiać tezę.)

No tak, to jest pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, ale 

ono trwa już minutę trzydzieści dwie…)
Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To bardzo pro-

szę.)
…A nie na dziecko uczęszczające do zerów-

ki. Moje pytanie jest takie. Projekt poselski nie 
zawiera opisu skutków finansowych projektowa-
nych zmian. Ja przynajmniej czegoś takiego się 
nie doczytałem, być może pani minister dzisiaj 
nam o tym powie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję ser-

decznie.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję bardzo.
Postaram się zmieścić w minucie i pytać konkret-

nie.
Pani Minister, czy może pani wymienić plusy 

obecnej ustawy, tej, która obowiązuje, plusy tego, 
że sześciolatkowie poszli do szkoły, i czy może pani 
wymienić minusy tej ustawy, która w tej chwili obo-
wiązuje?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Znaczy tej, która 
w tej chwili obowiązuje, czy tej, która jest wpro-
wadzana?)

Nie, tej, która obowiązuje. Tej, która obowiązuje.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani Minister, plusy i minusy tego, że sześciolat-
kowie są w szkole.

Pan senator Misiołek. Bardzo proszę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale ja nie udzieliłem… Dobrze, Pani Minister. Ale 
ja nie udzieliłem panu senatorowi głosu.

(Senator Waldemar Bonkowski: 97,5%. 
Wystarczy?)

Teraz pytanie zadaje pan senator Augustyn, bar-
dzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, w pkcie 5, jeśli chodzi o zmiany, 

zobowiązujecie państwo samorządy, używając sło-
wa „powinni”, do zapewnienia zarówno rocznego 
przygotowania przedszkolnego dla pięciolatków, jak 
i możliwości realizowania wychowania przedszkol-
nego. W art. 6 w ust. 5 mówicie, że ten obowiązek 
musi być wykonany nawet wtedy, kiedy dotacja dla 
gminy zostałaby pomniejszona.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Są takie przepisy.)

Jak gminy mają sobie poradzić z tym problemem? 
To pierwsze pytanie.

I drugie. Wyraziła się pani w poprzedniej części 
debaty w ten sposób… bardzo niekorzystnie dla nie-
publicznych szkół. Pokazywała pani płace i obciążenie 
godzinami jako negatywne wskaźniki. Tymczasem 
dotychczasowy stan prawny miał służyć temu, żeby 
było więcej dzieci w szkole i żeby nie trzeba było szkół 
zamykać. Teraz mamy sytuację odwrotną i tam, gdzie 
nie będzie można zorganizować oddziałów przedszkol-
nych, tak naprawdę ubędzie dzieci i zamykanie szkół, 
małych szkół będzie nieuchronne.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani 
Minister! Na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie 
usłyszałem o dwóch sprawach, o których chciałbym 
dzisiaj usłyszeć od pani osobiście, jeżeli jest to moż-
liwe.

Mianowicie jedno krótkie pytanie. Szanowna Pani 
Minister, skąd u państwa bierze się taki pośpiech? 
Przecież mówiąc szczerze i podchodząc poważnie do 
tego zagadnienia – mówiłem to w swoim wystąpieniu 
– powinniśmy jednak dać sobie trochę czasu, i jak się 
spotkamy przynajmniej za kilka dni, wrócić do tak 
bardzo ważnej nowelizacji ustawy.

(Senator Waldemar Bonkowski: Przez pięć lat to 
ciągnąć?)
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ganizuje – nie dostanie. Dotacja nie zależy od liczby 
dzieci w wieku przedszkolnym, tylko od faktycznej 
liczby miejsc w przedszkolu. Ma to wspomagać sa-
morządy i motywować je do tego, żeby takie miejsca 
powstawały.

(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Minister, 
chciałbym dopytać…)

Proszę, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Czy słowo „powinny” oznacza, że czterolatki ob-
ligatoryjnie muszą mieć zapewnioną opiekę przed-
szkolną przez samorządy mimo zmniejszenia dotacji 
oświatowej?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Dlaczego pan to łączy z dotacją oświatową w od-
niesieniu do czterolatków? Jeszcze raz…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest ten sam 
budżet co…)

(Senator Stanisław Kogut: Nie przesadzaj.)
Proszę państwa, jeszcze raz wyraźnie mówię, że 

jeżeli samorząd zorganizuje miejsca w przedszkolach 
dla 100% czterolatków i 100% rodziców wyśle dzieci 
do przedszkola, to samorząd otrzyma 100% dotacji, 
czyli 1 tysiąc 370 zł na jedno miejsce. To nie zależy od 
liczby dzieci, tylko od liczby utworzonych i zajętych 
przez dzieci miejsc.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale co znaczy tu 
słowo „powinny”? Czy samorządy muszą przygoto-
wać miejsca dla 100% czterolatków, czy nie?)

Nie. W obecnym stanie prawnym jest prawo dziec-
ka cztero- i pięcioletniego do miejsca w przedszko-
lu. Z prawa jednych wynika tu obowiązek innych. 
Prawda? Czyli samorządy powinny odpowiedzieć na 
istniejącą potrzebę i mieć miejsca w przedszkolach, 
w oddziałach przedszkolnych lub w innych formach 
wychowania przedszkolnego. W obecnym stanie 
prawnym rodzic trzylatka będzie miał takie prawo 
od września 2017 r. Taki jest obecny stan prawny. My 
nie zmienialiśmy zapisu o 2017 r., ponieważ utrudni-
libyśmy samorządom wykonanie prawa oświatowego. 
Tak więc zostaje tu jeszcze rok.

Plusy i minusy dla sześciolatka.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie.)
To może za chwileczkę. Proszę napisać, dopytać…

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, ja pytałem o bardzo ważną rzecz. 
Chcę coś powiedzieć o salezjańskiej szkole podsta-

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Pani Minister! Mam dwa, a wła-
ściwie trzy pytania.

Pierwsze pytanie jest takie: co spowodowało, że 
jeśli chodzi o wymogi, jakie musi spełniać kurator, 
państwo zrezygnowaliście ze stażu na stanowisku 
wymagającym sprawowania nadzoru pedagogiczne-
go? Zwiększacie kompetencje kuratorów, a jednocze-
śnie obniżacie wymogi dotyczące ich doświadczenia 
zawodowego. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Dlaczego zrezygnowaliście państwo 
z udziału przedstawicieli samorządów w komisji kon-
kursowej, która ma wyłaniać kuratorów? Są w niej 
tylko przedstawiciele ministra, wojewody i związ-
ków zawodowych, natomiast nie ma przedstawicieli 
samorządów.

I trzecie pytanie. Pani minister, odpowiadając 
przed chwilą na któreś z pytań, powiedziała, że na-
uczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
mogą nauczać w przedszkolu. Na podstawie jakiego 
przepisu? Bo ja wiem, że nauczyciele o specjalności 
„zintegrowana edukacja wczesnoszkolna” nie mogą 
nauczać w przedszkolu, tak jak nauczyciele o specjal-
ności „wychowanie przedszkolne” nie mogą nauczać 
w klasach I–III. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Myślę, że na pytanie, skąd taki pośpiech w uchwa-
laniu tego prawa, już odpowiedziałam. Naprawdę 
chcemy dać samorządom, rodzicom każdy możliwy 
tydzień na dobre przygotowanie się do tej zmiany. 
Uważamy, że w dyskusji na temat powrotu do po-
przedniego wieku szkolnego naprawdę zostało po-
wiedziane przez tych pięć lat wszystko i na różnych 
forach.

Dotowanie wychowania przedszkolnego. 
W 2013 r., mając na uwadze wsparcie tworzenia 
miejsc w przedszkolach, wprowadzono tak zwaną 
dotację podmiotową, przypadającą na każde dziecko, 
które jest w przedszkolu. Dotacja podmiotowa co 
roku ma być zwiększana. Na rok 2016 została pod-
niesiona o 65 zł, co skutkuje w sumie 74 milionami. 
Dotacja jest wypłacana na podstawie ewidencji dzieci 
w przedszkolach. Jeżeli samorząd zorganizuje takie 
miejsce, to dostanie na nie dotację, a jeżeli go nie zor-
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(senator M. Augustyn) gdzie już zlikwidowaliśmy pocztę, przystanek auto-
busowy i posterunek policji, to już naprawdę możemy 
hektary Polski zaorać. Przepraszam, że mówię tak 
obrazowo i wprost…

(Senator Alicja Zając: Jak będzie miał kto.)
(Rozmowy na sali)
…ale czasami trzeba tak prosto powiedzieć.
Proszę państwa, szkoły małe, szkoły wiejskie – 

każdy, kto jest w edukacji i obserwuje wyniki uczniów, 
o tym wie – stają się szkołami oczekiwanymi i elitar-
nymi. Jeżeli słyszę od polityków, że na tych wsiach 
jest taka defaworyzacja i taka ogromna… nie chcę 
użyć słowa „patologia”, ale takie słabe szanse… To 
jest, proszę państwa, nieprawda. Właśnie zaczyna się 
sprawdzać mała szkoła z dobrą kadrą, bo nauczyciel 
w mieście i na wsi ma w tej chwili jednakowe kwa-
lifikacje, a często większe ambicje, żeby pracować 
z dzieckiem i żeby się wykazać. Wyniki egzaminów 
i sprawdzianów już mówią o tym, że szkoły na terenach 
wiejskich zaczynają być lepsze od tych z dużych miast, 
od tych molochów szkolnych, a popatrzcie państwo na 
różnego rodzaju konkursy i na laureatów… Musimy 
przestać myśleć stereotypami i pewnymi schematami, 
musimy przestać je powtarzać i utrwalać. (Oklaski)

Ja myślę, że… Powiem króciutko, bo to chyba 
naprawdę nie jest ta pora, że tak powiem, wczoraj 
do 1.00 w nocy, dzisiaj od 8.00 w Senacie… Proszę 
państwa, minus sześciolatka w szkole jest jeden: cała 
populacja sześciolatków w ostatnim roku została tam 
wysłana na siłę. Naprawdę to jest jeden minus.

(Głos z sali: Nie wszystkich.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, została tam wysłana na siłę, 

a w przypadku dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dzieci 
specjaliści najwyższej klasy, psycholodzy, pedagodzy 
wydali zaświadczenia, że dziecko nie kwalifikuje się do 
tego, żeby spełniać obowiązek szkolny. Nie czarujmy się 
więc jakimiś komunałami, że wszystkie sześciolatki jak 
jeden mąż, jak jedna drużyna, idą i świetnie sobie radzą, 
bo rzeczywistość tak nie wygląda. Rzeczywistość jest 
taka, że co do 20% mamy potwierdzenie na nie. A co 
ci rodzice przeżyli, żeby te zaświadczenia uzyskać… 
Trzeba troszeczkę posiedzieć w internecie albo poroz-
mawiać z rodzicami. Ta ustawa to był przymus państwa, 
który spotkał się z taką reakcją i takim oburzeniem, na 
jakie zasłużył. Tak to diagnozuję. (Oklaski)

Wymogi dla kuratora. Faktycznie można byłoby 
stwierdzić – to jest takie pierwsze skojarzenie – że 
jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w nadzorze pedago-
gicznym, czyli nie jest minimum dyrektorem albo wi-
cedyrektorem szkoły, to nie może prowadzić nadzoru 
nad wszystkimi szkołami czy placówkami na danym 
terenie. Myślę, że zdjęcie tego wymogu powoduje, 
że do konkursu może przystąpić szersze spektrum 
osób pracujących w oświacie i dla oświaty i mających 
ogromne doświadczenie – mam tutaj na myśli głównie 

wowej, która działa jako szkoła niepubliczna. Czy 
z pani słów, tak krytycznych dla szkół niepublicz-
nych, wynika, że ministerstwo jest źle nastawione do 
tych szkół, że będzie im coś groziło? Wie pani, Pani 
Minister, ludzie tego słuchają, więc…

(Senator Jan Dobrzyński: To jest insynuacja.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Dobrze. Bardzo się cieszę, że pan senator doprecy-
zował swoje pytanie. To jest naprawdę bardzo ważne. 
Kiedy zmieniają się, że tak powiem, władze w mini-
sterstwie czy osoby, które odpowiadają za dany resort, 
wówczas składają one pewne deklaracje. Ja składam 
bardzo oficjalną deklarację, że ministerstwo eduka-
cji absolutnie nie ma złego zdania na temat organi-
zacji szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Zasady 
się nie zmieniają. Jest tu 100% dotacji, tak jak było 
do tej pory. Naprawdę nie wiem, jakich słów użyć. 
Nie wiem, jak w ogóle pan senator mógł mnie tak 
zrozumieć.

(Senator Mieczysław Augustyn: Bo pani minister 
mówiła krytycznie o tym, że tam są płace, jeśli do-
brze zapamiętałem, o 60% wyższe od tych, które są 
w szkołach publicznych, i że jest o 40% godzin więcej. 
To pani słowa.)

Dobrze, rozumiem. Jest to pewna nadinterpretacja. 
Ja użyłam przykładu z kontroli NIK w odniesieniu 
do szkół, które samorządy przekazują stowarzysze-
niom, mówiąc: my nie dajemy rady, my nie prowa-
dzimy, jak się rodzice zorganizują, to mogą sobie 
poprowadzić. I dałam ten przykład po to, żeby mieć 
argument w takim wątku, co się w systemie oświaty 
dzieje z nauczycielami, których związki tak bronią. 
Dlaczego te szkoły się utrzymują? Bo nauczyciele 
rezygnują z Karty Nauczyciela i mają o 40% niższe 
wynagrodzenia i 30% dłuższy czas…

(Senator Stanisław Kogut: Tak, i o połowę mniej 
zarabiają.)

Tak. I to dotyczy tylko tych sytuacji. W wielu 
szkołach niepublicznych wynagrodzenia są dobre, 
nauczyciele są zadowoleni, jest Karta Nauczyciela 
albo jeszcze lepiej, bo to różnie wygląda. Naprawdę 
szkolnictwo niepubliczne jest innym segmentem edu-
kacji, dodatkowym segmentem. A to, co się dzieje 
w samorządach w dużej mierze z powodów właśnie 
finansowych, często…

(Senator Mieczysław Augustyn: Niżu demogra-
ficznego.)

…i niżu demograficznego, i finansowych… To 
byśmy chcieli jako resort edukacji podźwignąć. Bo 
jeżeli my dopuścimy do likwidacji szkół na wsiach, 
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(sekretarz stanu T. Wargocka) ministra edukacji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczy-
cieli. Czyli była zmiana prawa w tym zakresie.

(Senator Stanisław Kogut: A kto był wtedy mini-
strem? Kluzik pewnie…)

(Senator Andrzej Misiołek: Ale to rozporządzenie 
tego nie mówi.)

Ale właśnie dostałam informację, że to jest…
(Senator Andrzej Misiołek: No dobrze. To proszę 

przeczytać treść tego rozporządzenia…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, ale 

to nie jest…)
Panie Senatorze, proszę sobie przeczytać…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, to nie jest komisja śledcza. 
Zadajemy pytania…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Proszę sobie przeczy-
tać…)

(Głos z sali: Panie Marszałku, przepraszam bar-
dzo, ale…)

Przepraszam bardzo, ja może przeczytam, proszę 
państwa, w jakim jesteśmy punkcie. Obecnie senato-
rowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 
minutę – powtarzam: nie dłużej niż minutę – zapyta-
nia do przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad. Nie wiem, czy to akurat 
pytanie jest w zakresie tego punktu, ale pani minister 
bardzo szczegółowo panu senatorowi odpowiedziała.

(Senator Władysław Komarnicki: Szanowny 
Panie Marszałku, ja dostałem odpowiedź częścio-
wą. Chciałbym doprecyzować, jeżeli pan marszałek 
pozwoli.)

To później proszę się zgłosić, Panie Senatorze.
Pan senator Dobrzyński teraz, bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Się doczekałem… Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Minister… Najpierw chciałbym 

przypomnieć senatorom Platformy Obywatelskiej, 
że ta ustawa była konsultowana w możliwie najszer-
szym zakresie, bo zebrano niespełna dwa miliony 
podpisów. Była o tym mowa w radiu, w telewizji, 
w Sejmie i w Senacie. Tak że zadawanie tego typu 
pytań po prostu trąci hipokryzją.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę, 
Panie Senatorze, króciutko zadać pytanie. Do rzeczy.)

Króciutko, Panie Marszałku.
Z wypowiedzi senatorów Platformy Obywatelskiej 

wynika jasno, Pani Minister, że jednym z powodów, 
dosyć ważnym, była troska o miejsca w przedszko-
lach… Kilku senatorów się wypowiadało na ten 
temat. Ja mam wrażenie, że ta ustawa, poprzednia 

pracowników samorządowych wydziałów oświaty, 
ośrodków doskonalenia nauczycieli, świetnych pe-
dagogów. To nie musi być człowiek, który pracował 
w kuratorium, który zna kuratorium. Powiem pań-
stwu szczerze, że ze względu na zmiany, które musi-
my przeprowadzić w oświacie, to może nawet byłoby 
dobrze, gdyby pracownikiem tego kuratorium nie był. 
Bo trzeba innego spojrzenia na oświatę.

Zrezygnowanie z przedstawiciela samorządu… 
Już to omówiłam, tak że pozwólcie państwo…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Już, Pani Minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Tak.)
To pan senator Dobrzyński, bardzo proszę.
(Senator Andrzej Misiołek: Panie Marszałku, ale ja 

zadałem jeszcze trzecie pytanie. Pani minister wtedy 
rozmawiała…)

(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 
Marszałku…)

(Senator Andrzej Misiołek: …z którymś ze swoich 
pracowników i pewnie nie usłyszała mojego pytania.)

(Głos z sali: To proszę powtórzyć.)
Proszę powtórzyć, Panie Senatorze, pytanie, na 

które pan nie uzyskał odpowiedzi.

Senator Andrzej Misiołek:

Dobrze. Pani Minister, pani w swojej wypowie-
dzi, odpowiadając na jedno z pytań, powiedziała, że 
nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
może nauczać w przedszkolu. Otóż proszę mi powie-
dzieć, na podstawie jakiego przepisu… Nauczyciel 
wychowania przedszkolnego nie może nauczać w kla-
sach I–III, czyli w zintegrowanej edukacji wczesnosz-
kolnej, i na odwrót… Chyba że ma dwie specjalizacje: 
specjalizację przedszkolną i w zakresie zintegrowanej 
edukacji wczesnoszkolnej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Tak, dziękuję. Departament prawny przesłał mi 
karteczkę… Podstawą prawną jest rozporządzenie 
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(senator J. Dobrzyński) pani zauważyła, stanowią różnicę pomiędzy 1 tysią-
cem 305 zł a 1 tysiącem 370 zł. Mnie chodzi miano-
wicie o utratę subwencji na ucznia. Z pewnością nie 
trzeba przypominać, że subwencja na jednego ucznia 
szkoły podstawowej to jest na przykład w warunkach 
wiejskich 7 tysięcy zł. I w związku z tym oczekujemy 
rzetelnych wyliczeń. A ja chcę powiedzieć z przykro-
ścią, że niestety, Pani Minister, projekt poselski nie 
zawierał opisu skutków finansowych tych właśnie 
projektowanych zmian. Chodziłoby mi więc po prostu 
o doprecyzowanie tego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze dołączy do serii, by były trzy 

osoby zadające pytanie? Nie.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Dobrzyńskiego. Moja ocena powodów, dla których 
obniżano wiek szkolny, jest niestety bardzo podob-
na. Oczywiście nie ma na to dokumentów, niemniej 
jednak wiemy, jak bardzo poprzednia ekipa rządząca 
brała na poważnie dyrektywy i wytyczne Parlamentu 
Europejskiego, Unii Europejskiej, a tam mamy do 
czynienia ze wskaźnikiem 100% miejsc w przed-
szkolach dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. 
I myślę, że to była taka usilna próba wykazania się 
znów i bycia prymusem w Unii Europejskiej, pokaza-
nia: oto my dopchniemy kolanem, zrobimy wszystko, 
co trzeba, i się pochwalimy. Przepraszam, taka jest 
gorzka prawda polityczna, ale do takiej też mam pra-
wo, bo naprawdę to, co się działo przez kilka lat, co 
robiono, żeby dopiąć swego, to w wielu sytuacjach 
świadczyło o tym, że argumentacja jest pozameryto-
ryczna. A więc być może to była taka argumentacja.

Czy były robione badania? Od 12 listopada 2015 r. 
nie zleciliśmy i nie przeprowadziliśmy żadnych badań 
w zakresie powodzenia dzieci sześcioletnich w szko-
łach. Te badania, które były robione wcześniej, do-
tyczyły tych sześciolatków, które poszły do szkoły 
w pierwszym rzucie, za zgodą rodziców, z wyboru. 
Z tych badań wynikało, że te dzieci poradziły sobie 
dobrze. To było 20% populacji. I nie dziwię się, że są 
takie badania – również dwoje dzieci pana senatora 
sobie poradziło, bo miało dojrzałość szkolną. Ale 
pojawiają się teraz badania – zwłaszcza że są to też 
uwagi nauczycieli i rodziców – które ujawniają pro-
blem, że w klasie czwartej znalazły się dzieci o rok 
młodsze, i to dotyczy sytuacji już takich, powiedz-

oczywiście, która dzisiaj, dzięki Bogu, ulega nowe-
lizacji, była sporządzona dlatego, aby przesunąć tak 
umownie dzieci z przedszkola do szkół, które nie były 
i do dzisiaj nie są przygotowane. Czy pani minister 
posiada ewentualnie dokumenty w ministerstwie… 
Czy ma pani podobne odczucie jak ja? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję, Pani Minister, za ten wielki minus, któ-

rym obarczyła pani obowiązującą ustawę. Ja się z tym 
nie zgadzam, bo jestem ojcem sześciolatka, który bar-
dzo się cieszy z tego, że poszedł do szkoły. Ja również 
się z tego cieszę. Notabene przypomniałem sobie, że 
mój najstarszy syn urodził się 31 grudnia, a poszedł 
do szkoły w normalnym trybie, to znaczy niby jako 
siedmiolatek, ale tak naprawdę jako sześciolatek, bo 
cały rok do tyłu… A jutro zamiast świętować z nim 
osiemnastkę, będę pewnie debatował tutaj nad kolejną 
ustawą, którą w nocy do nas przyniesiecie.

Mam pytanie, Pani Minister, czy były robione ja-
kiekolwiek badania, analizy, ankiety wśród nauczy-
cieli, a może też wśród dzieci, przez ten okres, kiedy 
ta ustawa niejako trwa…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Wśród dzieci?)
A dlaczego nie można zapytać sześciolatków, jak 

się czują w szkole, w nowej rzeczywistości?
(Głos z sali: Pewnie, że można.)
Moje się czują dobrze, ale może pana się czuje 

inaczej, dlatego chciałbym poznać taką odpowiedź. 
Czy ministerstwo się do tego przygotowało, czy też 
ustawa tak wchodzi, bo ma po prostu wejść, bo ba-
wimy się w akord, a nie w…

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

To już koniec, Panie Senatorze? Tak? To dziękuję 
bardzo.

Pan senator Komarnicki chciał dopytać. Bardzo 
proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję serdecznie.
Częściowo pani minister mi odpowiedziała, nie-

mniej jednak chciałbym się skupić… Bo nie do końca 
rozwinęła pani kwestię tych 65 zł, które, jak słusznie 
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(sekretarz stanu T. Wargocka) Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Pani Minister! Drodzy Goście! Ja mam pytanie, Pani 
Minister, bo poprzednia koalicja tak bardzo ostro 
atakuje program Prawa i Sprawiedliwości. 

Czy prawdą jest, że kiedy przekazywano na siłę 
niektóre małe wiejskie szkoły stowarzyszeniom, to za 
czasów poprzedniej koalicji przekazano dwudziestu 
tysięcy nauczycieli i około siedmiu tysięcy małych 
wiejskich szkół?

I czy prawdą jest, że koszty utrzymania spadały 
na samorządy, a profity brały stowarzyszenia?

I trzecie pytanie. Pani Minister, poprzednia ko-
alicja tak się martwi o nauczycieli, a przecież my 
proponujemy szkoły integracyjne, klasy integracyjne, 
w których będzie piętnaścioro dzieci zdrowych, a od 
trzech do pięciorga niepełnosprawnych oraz będą 
nauczyciel prowadzący i nauczyciel pomocniczy. 
I nauczyciele po prostu znajdą pracę.

I czwarte. Przecież to jest wieloletni program…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale, Panie Senatorze, pytanie, bo przekroczył pan 
czas.

(Senator Stanisław Kogut: No ale zadaję czwarte 
pytanie.)

Ale jest minuta, Panie Senatorze, ja…
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam…)
Pyta pan już minutę dwadzieścia dwie…
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam.)
Panie Senatorze, wszystkich obowiązuje…
(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję. Zapisuję się 

do następnego pytania.)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Emeryci wolniej mówią.)
No dobrze, ale mamy regulamin i trzeba przestrze-

gać regulaminu.
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest, Panie 

Marszałku. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
Proszę bardzo, pan senator…
(Senator Tomasz Grodzki: Grodzki.)
Pan senator Tomasz Grodzki.
(Senator Tomasz Grodzki: Tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pani minister. Użyła pani nie-

bezpiecznego zwrotu: działamy w trybie eksperymen-
tu. I pan marszałek jako wybitny chirurg, i również 
ja jako przedstawiciel medycyny wiemy, że na eks-

my, absolutnie typowych z organizacji szkoły, czyli 
zmiany klasy, noszenia teczki, drogi do stołówki, 
zachowania w szatni, zupełnej samodzielności, kwe-
stii nauczania kilku przedmiotów, odrabiania lekcji 
z kilku przedmiotów… I tutaj są pierwsze niepokojące 
sygnały, bo trudno mówić o kompleksowych bada-
niach. Ale myślę, że my naprawdę o sukcesie tego 
posunięcia, do którego my też teraz w jakiś sposób 
się przyczyniamy, czyli że dziecko sześcioletnie idzie 
do szkoły… My naprawdę efekty tego będziemy mieli 
dopiero po zakończeniu cyklu kształcenia, bo psycho-
logia rozwojowa mówi nam bardzo wiele o rozwoju 
osoby ludzkiej, o indywidualnym rozwoju, o skokach 
rozwojowych, o deficytach z tym związanych. Tak że, 
jak myślę, nie bijmy sobie brawa, ani państwo z po-
przedniej ekipy, ani my. Zobaczymy. My działamy 
w warunkach eksperymentu.

Subwencja, 7 tysięcy zł… Powiem jeszcze raz, 
bo nie możemy się zrozumieć. Subwencja roku 2016 
została naliczona dla wszystkich dzieci sześcioletnich. 
Dzieci sześcioletnie w jakimś procencie od września 
nie pójdą do szkoły, nie wiemy, w jakim, ale subwen-
cja na te dzieci w samorządach jest.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale spłynie.)
Proszę państwa, będziemy się starali, żeby nie 

spłynęła.
(Senator Piotr Zientarski: Zgodnie z prawem po-

winna…)
(Głos z sali: Będziemy. A gdzie wyliczenia, Pani 

Minister?)
Gdzie wyliczenia? 30 czerwca będziemy wie-

dzieli, ile mamy dzieci w przedszkolach i ile mamy 
dzieci w szkołach. Naprawdę rok jest trudny, przej-
ściowy. Ale powiem państwu, że nie zadawaliście 
takich pytań w sytuacji, gdy przez pięć lat rodzice 
mogli dobrowolnie posłać swoje dzieci sześciolet-
nie do szkoły i mogli w wakacje te dzieci do szkoły 
zgłosić. I wtedy nie było debat, co zrobi samorząd, 
jak przyjdzie dziesięcioro albo dwadzieścioro dzieci 
więcej, albo ile dzieci będzie liczyła klasa, albo jak 
on sobie z tym poradzi. No bądźmy trochę uczciwi.

(Senator Kazimierz Kleina: Dostawał subwencję 
na to dziecko.)

Nie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale to 

już jest…)
Ale informację dostawał bardzo późno i nigdy nie 

mógł zaplanować liczby dzieci w klasach, nie wie-
dział, ilu ma uczniów.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.
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(senator T. Grodzki) Pierwszy raz występuję w takiej roli, że prowadzi-
my taką swobodną rozmowę: pytanie – odpowiedź. 
Następnym razem postaram się niejako bardziej ana-
litycznie podejść do słów, bardziej myśleć o słowach, 
których używam, bo widzę, że każde słowo może być 
pretekstem do…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Może się ob-
rócić przeciwko pani minister.)

…podjęcia jakiegoś wątku. Oczywiście wiem, co 
oznacza słowo „eksperyment” i nie w tym sensie zo-
stało użyte w odniesieniu do tego roku. Powiedzmy, 
że jest to nasze pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi 
o potrzebę zorganizowania niezbyt licznych oddziałów.

Co się stanie, jeżeli poczekamy dwa miesiące? 
Podam przykład. Rodzice dzieci sześcioletnich w kla-
sach pierwszych będą mieli miesiąc na to, żeby się 
zastanowić, skonsultować i podjąć decyzję, czy chcą, 
żeby ich dziecko powtórzyło klasę pierwszą.

(Senator Tomasz Grodzki: To jest korzystne.)
Nie, to jest bardzo niekorzystne, bo teraz mają na 

to trzy miesiące. Mogą rozmawiać w rodzinie, mogą 
rozmawiać z dzieckiem, mogą organizować mu po-
moc, mogą rozmawiać z wychowawcą, mogą nawet 
zapytać specjalisty, czy dobrze byłoby, żeby dziecko 
powtórzyło klasę. To tak dla przykładu.

Drugi przykład. W lutym rady jednostek samorzą-
du terytorialnego zaczynają dyskutować na temat li-
kwidacji sieci szkół itd. Prawda? Dlatego druga część 
naszej ustawy, ta, która mówi o nadzorze kuratora 
i o tym pierwszym spojrzeniu na sieć szkół i na te 
decyzje, też jest bardzo ważna.

Proszę państwa, ja bym nie bagatelizowała tego 
problemu w tym roku. Ja już w pierwszej części swo-
jej wypowiedzi powiedziałam, że rozumiemy sytu-
ację samorządów, których dochody spadają, które 
przez ostatnie osiem lat dostały dużo dodatkowych 
obowiązków bez pytania, czy mają na to środki, czy 
nie mają. Nadchodzi trzeci rok perspektywy unijnej 
i one chciałyby z tej perspektywy skorzystać, bo szu-
kają pieniędzy wszędzie.

To nie jest tak, że my tego nie widzimy i nie rozumie-
my, ale nie można też pozwolić na to w takim zakresie, 
który rodzi patologię, na to, żeby samorząd, jednostka 
samorządu wyzbyła się odpowiedzialności za polity-
kę oświatową państwa na danym terenie i przekazała 
wszystkie swoje szkoły innym podmiotom i osobom 
prawnym, a takie sytuacje się zdarzają. Spójrzmy tu na 
rolę kuratora, który ma sprawiedliwie ocenić, a obie-
cuję państwu, że w tych sytuacjach, w których decyzja 
kuratorów będzie taka, że ta szkoła powinna zostać, bo 
to, to i do tego względy społeczne, będzie kierowana 
odpowiednia pomoc. Mogę to państwu bardzo ogólnie 
zadeklarować, bo taki będzie kierunek naszego działa-
nia. Może warto będzie o to wsparcie kuratora się starać, 
a nie z nim walczyć i patrzeć jak na czarnego luda, który 
będzie zabraniał likwidować puste szkoły. Dziękuję.

peryment na żywym organizmie trzeba mieć zgodę 
komisji etycznej. 

Czy nie lepiej… Proszę mi powiedzieć – wracam 
do tego z pewnym uporem – czy nie lepiej… Czy 
byłaby jakaś krzywda, gdybyśmy tę ustawę uchwalili 
na przykład za dwa miesiące? Bo o ile sobie przy-
pominam, koniec roku jest w czerwcu, początek we 
wrześniu, jakieś tam podstawy programowe tworzy 
się na zebraniach rad pedagogicznych. Nie jestem 
w tej materii fachowcem…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Nieprawda.)

Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie: czy coś 
dramatycznego by się stało? Łamiemy Regulamin 
Senatu w zakresie ustaw pilnych itd., na siłę uchwa-
lając tę ustawę teraz. Czy coś by się stało, gdybyśmy 
ją uchwalili za dwa miesiące?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Aha, już nie ma wię-
cej pytań, tak?)

Tak. Pytali pan senator Kogut i pan senator 
Grodzki.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Wargocka:

Panie Senatorze, ja nie mogę potwierdzić danych 
statystycznych, ponieważ ja takiej analizy nie prze-
prowadzałam i do nich nie dotarłam, nie wiem, czy to 
jest dwadzieścia tysięcy nauczycieli i siedem tysięcy 
małych szkół. Niemniej jednak, że tak powiem, przyj-
muję to do wiadomości. W pewnym sensie skalę tych 
problemów staramy się uchwycić w tym momencie. 
To, co zostało zlikwidowane, zostało zlikwidowane. 
Na pewno nie tylko oszczędności na oświacie czy 
oszczędzanie, czy mniejsze dotacje do oświaty dla 
samorządów, ale również demografia na to wpłynęła. 
Musimy być tutaj…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 
bardzo, Pani Minister, tu chciałbym powiedzieć, że 
istnieje też możliwość udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytanie.)

Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak? Może być, 

Pani Minister?)
Tak, oczywiście, po analizie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, to ja 

to wpisuję. Proszę.)
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Gawłem, z panem senatorem profesorem Żarynem, 
że rzeczywiście jest problem w poziomie naucza-
nia, jest problem w statusie nauczyciela, w stosunku 
młodzieży do nauczyciela. I te kwestie, o których 
mówił pan profesor, że taki niski poziom prezentują 
studenci, którzy – oczywiście jest to licentia poetica 
– nie wiedzą jak, z której strony książkę trzymać… 
W każdym razie chodzi o niski poziom. Ale to nie 
jest problem tej ustawy, to nie jest kompletnie pro-
blem tej ustawy, bo przecież, Panie Profesorze, te 
osoby, które reprezentują taki problem, są wycho-
wane właśnie w tym systemie siedmiolatków. Takie 
wnioski można by wyciągać wtedy, gdybyśmy mieli 
dystans, gdyby te sześciolatki, że tak powiem, doszły 
do okresu studiów. Wtedy rzeczywiście można by 
sobie pozwolić na porównania. Dlatego też te po-
równania nie są, powiedziałbym, trafne, chociaż, jak 
mówię, zgadzam się z diagnozą, że absolutnie musimy 
pracować nad zmianą programu, nad problemami 
dotyczącymi powrotu do szkolnictwa zawodowego. 
Absolutnie tak. Widzimy, że tu trzeba wiele zrobić, 
także w kwestii pewnej dyscypliny w szkole, powiem 
wprost, szacunku do nauczyciela. Tak jesteśmy wy-
chowani i wydaje się, że ta swoboda… Nawet pe-
wien rygor tych mundurków… Ja jestem absolutnie 
za tym. Przecież w elitarnych szkołach zachodnich, 
proszę bardzo, jak widzimy, są właśnie mundurki, 
jest pewien rygor. I to dotyczy osób, które słono pła-
cą za taką szkołę i są elitarne… Dlatego też ja chcę 
zwrócić państwa uwagę na to, że czasy się zmieniły, 
o czym tutaj była mowa. I to musimy sobie uświado-
mić. Dzieci z powodu internetu, z powodu totalnej 
telewizji, której myśmy przecież nie mieli, chodząc 
do szkoły, są tak chłonne, tak przygotowane do tych 
nowych technik, że naprawdę często nas zaskakują. 
Ja mam dwie wnuczki, które poszły do szkoły w wie-
ku sześciu lat – akurat tak się zdarzyło. I w gronie 
koleżeńskim ja nie słyszałem, żeby ktoś z rodziców 
mówił, że został zmuszony i teraz trzeba ratować, jak 
tu się przedstawia… No naprawdę nie. Przecież my 
nie jesteśmy zupełnie, że tak powiem… Przecież jest 
integracja europejska, musimy funkcjonować… Ja 
nie mówię, że mamy mieć kompleksy, że nie mamy 
mieć swojej drogi, że musimy, że tak powiem, być 
pawiem Europy. No, nie, ale z drugiej strony, jeśli cała 
Europa poza Rosją i Finlandią ten system przyjmu-
je, to ja już bym się zastanowił, dlaczego my mamy 
być tak oryginalni, negatywnie oryginalni. Tu bym 
się poważnie zastanowił. I te argumenty, o których 
mówił pan senator Chróścikowski, że córka dobrze 
sobie radzi, a syn gorzej… Ja mam dwoje bliźniaków 
i jeszcze jedną córkę, i ta córka z bliźniaków jest 
adwokatem, a syn z bliźniaków – razem chodzili do 
szkoły – nie ma studiów. Druga córka, ta najmłod-
sza, ma dwa fakultety. Tak to wygląda w rodzinie. 
No, tak to wygląda w rodzinie, ale to nie ma nic 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Krystian Probierz, bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:

Pani Minister, chciałbym zadać bardzo krótkie, 
konkretne pytanie. 

Czy pani wie, ile waży tornister czy plecak tego 
sześcio- czy siedmiolatka? Od razu odpowiem. Tu 
mówiono wiele o zaletach wprowadzanej przez nas 
reformy, ale o jednej zalecie nie powiedziano, miano-
wicie nie powiedziano tego, że gdy dziecko pójdzie 
do szkoły później, jako siedmiolatek, to przez rok nie 
będzie musiało nosić 8 kg na plecach. To jest jedna 
z większych zalet, o której nikt dzisiaj tutaj nie mówi. 
Ja zważyłem osobiście tornister…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: …swojego wnuka.)

…mojego wnuczka. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Dziękuję bardzo. Bez 
komentarza, bo to jest…)

Dobrze. Nie widzę więcej osób zgłaszających się 
do zadania pytania.

Bardzo dziękuję, Pani Minister. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Teresa Wargocka: Czy ja mogłabym…)

Słucham?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Teresa Wargocka: Czy ja mogłabym być 
zwolniona z uczestnictwa…)

Tak, dziękuję bardzo, Pani Minister.
Kontynuujemy dyskusję, debatę…
(Senator Waldemar Sługocki: Senator Zientarski 

teraz.)
Wiem, pamiętam, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście nie będę przytaczał w dyskusji tych 

argumentów, które już przytaczałem jako przedstawi-
ciel mniejszości komisji, bo rzeczywiście nie miałoby 
to sensu. Ja chciałbym podzielić się kilkoma reflek-
sjami powstałymi w wyniku tej dyskusji. Otóż zga-
dzam się z wieloma moimi przedmówcami z Prawa 
i Sprawiedliwości, chociażby z panem senatorem 
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(senator P. Zientarski) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tego wystąpienia zainspirowało mnie wy-

stąpienie senatora Żaryna. Później mieliśmy okazję 
krótko porozmawiać na ten temat, ale marszałek 
zwrócił nam uwagę, że podczas wystąpienia sena-
tora Szymańskiego, które było zresztą interesujące, 
nie powinniśmy przeszkadzać. Wydaje mi się, że 
konkluzja tej mojej polemiki z senatorem Żarynem 
byłaby taka. Senator Żaryn mówił, o czym wspo-
mniał także senator Zientarski, o obniżeniu poziomu 
wiedzy absolwentów szkół średnich, którzy zostają 
studentami. Oczywiście można powiedzieć, że śred-
nia taka jest, ale trzeba też pamiętać o tym, że prze-
cież w stosunku do tych czasów, w których myśmy 
studiowali – okazuje się, że ja i senator Żaryn do-
kładnie w tych samych latach studiowaliśmy – liczba 
studentów jest wielokrotnie większa. A więc nie ma 
wyjścia, średni poziom wiedzy studenta musi ulec 
zmianie, tym bardziej że dzisiaj dostęp na studia jest 
wielokrotnie łatwiejszy niż był w czasach, w których 
myśmy studiowali. Trudno dziwić się, że… Trzeba 
pamiętać o tym, że dzisiaj wśród studentów i wśród 
absolwentów są także ludzie absolutnie znakomici, 
znakomici przyszli naukowcy, których znamy i podzi-
wiamy. Tak że nie dyskredytuję dzisiejszego polskiego 
systemu oświaty, bo uważam, że on, choć ma swoje 
słabości – o nich wiemy i o nich dzisiaj dużo mówi-
liśmy – jest systemem, który generalnie naprawdę 
dobrze kształci, co pokazują także rankingi naszych 
absolwentów w różnych, także międzynarodowych, 
konfiguracjach. To oczywiście nie znaczy, że syste-
mu nie należy poprawiać, usprawniać, polepszać. To 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Senator Kogut i inni senatoro-
wie dość krytycznie odnieśli się do szkolnictwa 
społecznego prowadzonego przez organizacje po-
zarządowe, pokazując, że w różnych miejscach są 
różnego rodzaju patologie. Ja absolutnie będę bronił 
wielu szkół społecznych prowadzonych przez orga-
nizacje pozarządowe, a nawet przez osoby fizyczne, 
choć szczególnie właśnie przez organizacje poza-
rządowe. Te organizacje pozarządowe uratowały 
bardzo wiele szkół podstawowych, szczególnie na 
obszarach wiejskich i w małych miasteczkach, ale 
szczególnie na obszarach wiejskich. Poziom na-
uczania w tych szkołach – senator Augustyn na 
pewno o tym doskonale wie, choć w tej chwili nie-
dokładnie słucha tego, co mówimy – jest bardzo 
wysoki. One są często, że tak powiem, motorem 
aktywności w poszczególnych lokalnych środowi-
skach. Dobrze, że pani minister potwierdziła, iż 
szkoły społeczne prowadzone przez organizacje 
pozarządowe nadal będą przedmiotem wsparcia 
i aprobaty w ciągu najbliższych lat.

wspólnego… Razem poszli do szkoły i są bliźnia-
kami, zresztą nie jednojajowymi… No, ale to nie 
jest… Chodzi o to, że… Z jednej strony zaczął mnie 
w pewnym sensie przekonywać argument pana sena-
tora Chróścikowskiego, może rzeczywiście rodzice 
nie tyle krępują się, ile mają jakiś dyskomfort, by 
wyreklamować swoje dziecko, żeby nie szło razem 
ze wszystkimi sześciolatkami, i być może podda-
wanie się tym opiniom psychologów jest krępujące. 
Ale w tej ustawie też nie mamy swobody rodziców, 
dlatego że w przypadku tych, którzy nie chodzili do 
zerówki jako pięciolatkowie, wola rodziców też jest 
ograniczona opiniami…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale na plus, na 
pozytyw…)

No, przepraszam bardzo, a czy komfortem jest, 
Panie Senatorze, powtarzanie klasy? W moim prze-
konaniu znacznie gorszy dyskomfort to powtarzanie 
klasy…

(Senator Alicja Zając: Rzadko się zdarza.)
…niż pójście trochę później. I dlatego też przyłą-

czam się do tych apeli, bo naprawdę uważam, że to 
jest tylko upór i pokazanie, żeśmy obiecali… Panie 
Senatorze Żaryn, tu naprawdę nie ma problemu wizji 
wychowania przez rodzinę, absolutnie nie przyjmu-
ję tego argumentu. Rodzice oczywiście mają prawo 
decydować o tym, czy dziecko pójdzie… I dlatego 
też mówiłem: można było tamtą ustawę poprawić 
w ten sposób, żeby wyeliminować obowiązek opi-
nii psychologicznych i pozostawić wyłącznie woli 
rodziców… Wtedy wszystko by szło zgodnie z tą, 
bym powiedział, waszą ideą: pozostawmy decyzję 
rodzicom. No tak, ale chodzi o to, żeby ten standard 
dotyczący sześciu lat był jednak upowszechniony 
jako standard europejski. I o to tu chodzi. Dlatego 
też uważam, szanując, jeszcze raz to powiem, prawo 
do wychowania, do wyboru religii itd., itd., to jest 
dla mnie zupełnie oczywiste… Uważam, że cofanie 
i jeszcze niebranie pod uwagę realnych zagrożeń, jak 
tutaj mówili medycy, na żywym organizmie jest, jak 
się wydaje, zupełnie, zupełnie niecelowe. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz…
(Senator Piotr Zientarski: Mam jeszcze poprawki, 

ale nie będę ich referował, tylko przedłożę do proto-
kołu.)

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina, bardzo proszę.
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(senator K. Kleina) pomnieć, że była ona pisana pod auspicjami pana 
prezydenta Kwaśniewskiego – przyjęta potem przez 
parlament, która to ustawa zniosła obowiązkowe eg-
zaminy wstępne, umożliwiając wykorzystanie wy-
ników nowej matury jako podstawowego kryterium 
rekrutacji. I właściwie wszystkie uczelnie z radością 
to przyjęły, bo dzięki temu nauczyciele akademiccy 
mają dłuższe wakacje. No ale niestety kryteria jako-
ści dotyczące przyjmowania kandydatów na studia, 
a związane z maturą, nie są takie jak dawniejsze eg-
zaminy wstępne. Dlatego mamy gorszych studentów 
– co mówię też jako nauczyciel akademicki, czynnie 
obserwujący to, co się dzieje na moich zajęciach. Po 
prostu wiem, że mam słabszych studentów, a wynika 
to z tego, że brakuje egzaminów wstępnych. Jeszcze 
raz, podsumowując ten wątek, powiem: to wynika 
z tego, co zrobiły uczelnie, a nie z tego, co jest w usta-
wie o systemie oświaty czy na uczelniach i dotyczy 
nauczycieli akademickich.

Chyba pan senator Cichoń mówił o tym, że… 
Nie, to senator Obremski mówił, że wyniki piętna-
stolatków w przypadku Polski są dobre, ale wyniki 
dwudziestopięciolatków nie są nadzwyczajne. Moim 
zdaniem nie ma takich pomiarów, dlatego że o ile 
są standardy pomiaru jakości kształcenia dla pięt-
nastolatków, o tyle nie ma takich standardów dla 
dwudziestopięciolatków, bo dywersyfikacja oferty 
dydaktycznej w tym zakresie dla szkół wyższych 
po prostu jest tak duża, że nie da się ustalić jednej 
miary. W poszczególnych branżach nasi absolwenci 
wypadają całkiem dobrze, a także wypadają całkiem 
dobrze uczelnie, a jednym z dowodów na to jest to, że 
wielu obcokrajowców studiuje na polskich uczelniach 
medycznych i uzyskuje tam wykształcenie uważane 
za równoważne co do jakości kształcenia z wykształ-
ceniem uzyskiwanym w Stanach Zjednoczonych.

I ostatnia sprawa. Kilku z panów mówiło o tym, 
że dzisiejsza dyskusja dotyczy de facto tego, ile pań-
stwa… I to było w odniesieniu do wieku szkolnego. 
Moim zdaniem jeśli mamy zaufanie do rodziców, 
to powinniśmy znieść obowiązek szkolny. Dziękuję 
bardzo. I byłbym za tym. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Teraz pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Właściwie chciałabym odnieść się do słów pani 
minister, ale widzę, że pani minister już wyszła. Po 
prostu jest zmęczona – i ja to rozumiem. Ale my…

(Senator Wojciech Piecha: My nie jesteśmy…)

I trzecia sprawa. Próbowałem się dowiedzieć… 
W debacie czy raczej w ramach pytań otrzymaliśmy 
od pani minister informację, że problem finansowania 
samorządu w związku z tą reformą, którą państwo 
z Prawa i Sprawiedliwości forsujecie i próbujecie nas 
przekonać do zagłosowania za nią… No, będą pro-
blemy finansowe w samorządach, ponieważ system 
finansowania jest systemem, że tak powiem, na jed-
nego ucznia. Różne oczywiście są przeliczniki, ale 
generalnie system zależy od liczby uczniów w szkole. 
A więc jeżeli nie będzie tych sześciolatków w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej, to nie będzie wyjścia: 
te środki będą musiały być mniejsze, chociaż pani 
minister zapewniała, że tak nie będzie. Jaki system 
zostanie wymyślony, zobaczymy. Prawdopodobnie 
na to pytanie odpowie nam ustawa budżetowa, którą 
będziemy przyjmowali za jakiś czas. Dzisiaj na to 
pytanie pani minister nie potrafiła odpowiedzieć, ale 
mam nadzieję, że ta sprawa zostanie uwzględniona 
i że nie pozbawi się samorządów istotnej części dota-
cji, subwencji na prowadzenie szkół podstawowych. 
I to tyle. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jak widać, wypowiedź pana senatora Żaryna spro-

wokowała do zabrania głosu nie tylko mnie, ale i se-
natora Kleinę. Właśnie do niej chciałbym się odnieść. 
Swoją drogą temat, o którym chcę mówić, poruszyli 
także senator Cichoń i senator Obremski.

Nie da się moim zdaniem wiązać skutków zmian 
w ustawie o systemie oświaty z jakością kształcenia 
na uczelniach wyższych. Ile razy słyszę o jakości 
kształcenia na uczelniach wyższych, to w pewnym 
sensie czuję się zobowiązany do powiedzenia paru 
zdań na ten temat. Tutaj zacytuję sekretarza stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na-
szego senatora… waszego senatora, profesora Bobki, 
który parę lat temu, chyba dwa lata temu, jeszcze jako 
rektor uniwersytetu, powiedział – cytuję – że „strze-
lamy sobie w kolano”. Powiedział to jako rektor uni-
wersytetu na Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich, komentując decyzje, jakie podejmują senaty 
uniwersytetów, obniżając kryteria przyjmowania kan-
dydatów na studia. A więc to uniwersytety same sobie 
obniżyły jakość kształcenia, a nie system oświaty 
to sprowokował czy jakieś przepisy. Winna jest tu 
w pewnym sensie ustawa z 2005 r. – warto przy-
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(senator B. Zdrojewska) czy? Bardzo dużo dzisiaj padło argumentów, niektóre 
bardzo dziwnych. Na przykład niektórzy senatorowie 
powoływali się na wartości, które będą przestrzegane 
w przedszkolu, a nie mogą być przestrzegane na przy-
kład w szkole – ja w ogóle nie rozumiem dlaczego. 
Powoływano się na to, że będziemy… Usłyszałam na-
wet coś takiego – nie wiem, czy się nie przesłyszałam 
– że będziemy prekursorami w Europie, jeżeli znowu 
wrócimy do siedmiolatków. To prawda. Za chwilę na 
świecie będziemy prekursorami. Ja pamiętam, że jak 
zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej – niestety 
to było dawno – był identyczny system, jaki jest teraz 
wprowadzany. I ja miałam do wyboru, albo pójść do 
szkoły jako sześciolatka, albo… Nie chcę państwu 
o tym mówić, bo to było naprawdę dawno temu, ale 
przez ten czas bardzo się zmienił świat, bardzo się 
zmieniły dzieci, bardzo się zmieniła młodzież. I na 
to zwracam uwagę. Ale myślę, że te wszystkie argu-
menty i tak pójdą na marne , bo państwo przyjmujecie 
wszystko bez żadnych poprawek, co mnie zadziwi. 
Państwo nie macie żadnych wątpliwości i to mnie 
cały czas będzie dziwiło. Państwo nie zgłaszacie żad-
nego swojego pomysłu do żadnej ustawy. To wstyd, 
Panowie, bo siedzicie państwo w Senacie, powinni-
ście się zastanowić, powinniście zgłosić uwagi, na 
pewno jesteście w stanie coś sensownego do różnych 
projektów wnieść.

(Rozmowy na sali)
Nie słyszę, mówię, więc nie słyszę.
Szanowni Panie i Panowie, składam tę poprawkę. 

Myślę, że nie będziemy ustępowali w walce o jakąś 
normalną… o jakieś argumenty, które naprawdę 
będą trafiały w sedno, a nie będą tak nielogiczne, 
tak dziwaczne, jak niektóre z argumentów podawa-
nych przez państwa. Bardzo proszę przynajmniej nie 
obrażać naszej inteligencji, bo jeśli chodzi o niektóre 
argumenty, to naprawdę wstyd, że senatorowie ich 
używają. Proszę, powiedzcie państwo, że po prostu 
chcecie państwo to zrobić dlatego, że jest to małym 
kosztem zrobiona reforma. Robicie ją na kolanie, 
bardzo szybko wprowadzacie ją państwo. Spełnicie 
państwo jedną z obietnic wyborczych i nie pójdzie na 
to tak dużo pieniędzy jak na drugą waszą obietnicę, 
czyli 500 zł na dziecko.

A też przy okazji – nie wiem dlaczego – państwo 
tych kuratorów po swojemu sobie poukładacie, bo 
niestety staje się normą ogólna wymiana kadr w ca-
łym kraju. Tak że składam…

(Senator Waldemar Bonkowski: Osiem lat temu 
tak samo było.)

Proszę pana, nie wiem, co było osiem lat temu, 
nie byłam w Senacie. Pracowałam wtedy w radzie 
miejskiej i nie mam się czego wstydzić w zakresie 
tej ówczesnej pracy.

(Senator Czesław Ryszka: Żeby przemawiać, to 
trzeba wiedzieć.)

My pracujemy dalej.
A więc odniosę się do słów pani minister dotyczą-

cych komisji wybierającej kuratora oświaty. Najpierw 
powiem konkretnie i przypomnę tym, którzy nie pa-
miętają, że z przepisu usunięto dwóch przedstawicieli 
sejmików. Pani minister odniosła się do tego w ten 
sposób: sejmiki wojewódzkie w zakresie swoich kom-
petencji nie posiadają za bardzo kwestii oświaty, jest 
tam tylko jakieś szkolnictwo zawodowe itd. I owszem, 
to jest prawda, sejmiki posiadają w swoich kompeten-
cjach szkolnictwo zawodowe itd., ale to nie są jedyne 
kompetencje sejmików w zakresie oświaty. Bardzo 
gorąco zachęcam wszystkich radnych, żeby zorien-
towali się, jak wiele sejmiki robią na rzecz oświaty 
w swoich regionach. Wiem, o czym mówię, bo byłam 
przewodniczącą sejmiku dolnośląskiego. Ale chciała-
bym powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy sejmiki 
zajmują się oświatą, czy nie, bo nie o to zapewne cho-
dziło ustawodawcy, gdy wprowadzał przedstawicieli 
sejmików do komisji konkursowej. Są tam centrale 
związkowe, jest tam wojewoda, jest dwóch przedsta-
wicieli wojewody, dwóch przedstawicieli ministrów 
i myślę, że ktoś pomyślał, że powinien być też przed-
stawiciel samorządów, czyli jednocześnie rodziców 
z danego terenu. Nie ma innej możliwości. Nie ma 
innej możliwości, żeby zapytać społeczeństwo na 
danym terenie o zdanie niż taka, żeby zapytać ludzi, 
dla których ten okręg wyborczy jest właściwy. I pani 
minister przychodzi, pyta nas o zdanie, jak rozumiem 
– bo będziemy wyrażać swoje zdanie w głosowaniu 
– i tak samo pyta się przedstawicieli sejmiku o zda-
nie w sprawie wyboru kuratora. W każdym sejmiku 
wojewódzkim jest komisja, która zajmuje się edukacją 
i szkolnictwem wyższym. Są tam kompetentni ludzie 
i myślę, że warto ich zapytać, zwłaszcza że reprezen-
tują bardzo szerokie gremia wyborcze. Na lidera listy 
często głosuje więcej osób niż na lidera w Sejmie, 
zdarzają się takie sytuacje. Tak że to jest bardzo duża 
reprezentatywność, a takich przedstawicieli do takiej 
komisji wyznacza cały sejmik bądź też wyznaczona 
komisja oświaty.

Ja tutaj przygotowałam poprawkę. Chciałabym 
poprosić – ta poprawka dotyczy art. 30 ust. 6 – o uzu-
pełnienie i dodanie pktu 4 wprowadzającego zapis 
dotyczący dwóch przedstawicieli właściwego sejmiku 
województwa. Nie wiem, dlaczego państwu przeszka-
dzał ten zapis, dlaczego przedstawiciele samorzą-
du przeszkadzali w tej komisji, kompletnie tego nie 
rozumiem. Mamy tutaj jakąś dziwną reprezentację 
rządową – mamy nie tylko dwóch przedstawicieli 
ministerstwa, ale także jeszcze dwóch przedstawicieli 
wojewody, który jest przedstawicielem rządu w tere-
nie, więc mamy tutaj zdecydowaną nadreprezentację. 
Ja uważam… Dlaczego mówię tylko o tej jednej rze-
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(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 05  
do godziny 22 minut 10)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

pana senatora Dowhana o ogłoszenie przerwy do ju-
tra, do godziny 9.00.

Tak, Panie Senatorze? Dobrze zapamiętałem?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Kto jest za wnioskiem pana senatora Dowhana?
Kto jest przeciw?
Kto się…
(Rozmowy na sali)
Panowie, głosujemy.
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
2 senatorów głosowało za, 49 – przeciw, 3 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
(Wesołość na sali)
Wniosek pana senatora Dowhana nie został przy-

jęty. (Oklaski)
Wracamy do pracy.
Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Peczkisa.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:

Ja będę mówił bardzo krótko.
Słuchając państwa od ośmiu godzin, zastanawiam 

się, gdzie państwo byliście co najmniej od sześciu 
lat, dlatego że sytuacja, w jakiej obecnie samorządy 
realizują edukację na poziomie szkół podstawowych, 
to jest jakaś katastrofa.

Poprzednie lata spędziłem w samorządzie. Podam 
przykład. Gmina Kędzierzyn-Koźle, całkowity 
budżet to 248 milionów zł. Subwencja plus 129% 
przekazane od gminy daje kwotę 79 milionów na 
edukację, to jest 32% całego budżetu gminy. Gdzie 
państwo byliście, że doprowadziliście do sytuacji, 
w której 129% trzeba dorzucić do subwencji, żeby 
móc realizować podstawowy obowiązek kształcenia 
dzieci? To jedna sprawa.

Druga sprawa, bardzo istotna, niepodnoszo-
na. Dlaczego tak istotna jest ta zmiana odnośnie 
do kuratora i jego roli w sytuacji przekazywania 
szkoły podstawowej publicznej i likwidacji szko-
ły? W Kędzierzynie-Koźlu na wiejskim osiedlu, 
w Rogach została zlikwidowana szkoła z zamiarem 
przekazania jej stowarzyszeniu prowadzonemu przez 
mniejszość niemiecką. Ówczesny kurator oświaty 
protestował, twierdząc, że to będzie niekorzystne dla 
tego otoczenia. Ten protest, sprzeciw nie przyniósł 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Peczkis…
(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, mam 

wniosek formalny.)
Wniosek formalny? Słucham.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Panie Marszałku, na podstawie art. 48 pkt 1 chciał-

bym pana prosić o przerwę do jutra do godziny 9.00. 
Minęło już dokładnie osiem godzin debaty, siedzimy 
w sali bez okien, przy sztucznej klimatyzacji.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale są klamki.)
Większość senatorów i tak opuszcza tę salę, przy-

chodzi, zajmuje się często innymi rzeczami. Osiem 
godzin to jest też jakaś norma, której powinniśmy 
przestrzegać. Jeżeli ma pan, pan i pana ugrupowanie, 
trochę szacunku do nas wszystkich w dniu 30 grud-
nia, to bardzo proszę o to, aby odroczyć obrady do 
jutra do godziny 9.00. Nie jest chyba tak, że dzisiaj 
czekają sześciolatkowie czy siedmiolatkowie, ich ro-
dzice na naszą decyzję, żeby jutro biec zapisywać się 
do szkoły. Nie jest to też strategiczna ustawa, jeżeli 
chodzi o bezpieczeństwo kraju czy inne tego typu 
sprawy. I proszę pana marszałka o poddanie tego 
wniosku pod głosowanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy jest sprzeciw?

Senator Kazimierz Wiatr:

Tak, zgłaszam sprzeciw. Nigdy nie było takiego 
zwyczaju i nie ma takiego zapisu w regulaminie, że 
mamy obradować osiem godzin. Słusznie pan senator 
zauważył, że nie ma okien. Ale są klamki i senatoro-
wie organizują sobie ten czas tak, żeby jak najlepiej 
w tych obradach uczestniczyć i realizować przyjęty 
porządek obrad. Dlatego zgłaszam sprzeciw.

(Senator Robert Dowhan: Są jeszcze przepisy bhp, 
które obligują, które powstały też tutaj…)

(Wesołość na sali)
Tak, jeśli chodzi o przepisy bhp, to mamy gaśnicę, 

tak że wszystko jest zabezpieczone.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej, do godzi-

ny 22.10. Będziemy głosować nad wnioskiem pana 
senatora Dowhana. Dziękuję bardzo.
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(senator G. Peczkis) Senator Małgorzata Kopiczko:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Miałam nie występować, ale wobec tak wielu gło-

sów – bo dzisiaj wszyscy są fachowcami w każdej 
dziedzinie, prawnicy, lekarze, bardzo się z tego cieszę 
–postanowiłam gorąco podziękować ministerstwu 
za wprowadzoną tak szybko ustawę, która umożliwi 
szkołom przygotowanie się. Trzy lata temu nikt się 
nie zastanawiał nad tym, jak my jako szkoły się przy-
gotujemy, czy mamy przygotowane sale lekcyjne, czy 
mamy przygotowanych do tego procesu nauczycieli 
i rodziców. A w chwili obecnej ministerstwo się po-
chyliło nad tym problemem i bardzo serdecznie za 
to dziękuję.

Proszę państwa, bardzo mnie cieszy też, że pani 
minister dzisiaj powiedziała o indywidualnym po-
dejściu do dziecka. To jest chyba najważniejsze. Ja 
sobie nawet wypisałam, robiąc badania… O tych ba-
daniach chcę powiedzieć panu senatorowi Robertowi 
Dowhanowi, bo pytał dzisiaj kilka razy o te badania, 
mówił, że ma dziecko sześcioletnie, a kto przepro-
wadził badania… Otóż ja do 25 października byłam 
dyrektorem największej szkoły w Ełku, w której jest 
siedem klas pierwszych. Z badań przeprowadzonych 
wśród pedagogów, nauczycieli wynika, że sześcio-
latek nie może skupić swojej uwagi, często zdarza 
się, że ma trudności w nauce, nawet w czynnościach 
samoobsługowych. Dzieci sześcioletnie są zmęczone 
pracą domową, szkolną, co prowadzi do uczucia smut-
ku, płaczu, niezadowolenia, zmęczenia, w efekcie 
do rozczarowania szkołą i być może nauką, czasem 
może to też prowadzić do fobii szkolnej. Dzieci te 
charakteryzuje nieustanna chęć zabawy, ogromna 
potrzeba ruchu. Niestety nauczyciel czasami, ponie-
waż ma dwadzieścia pięcioro dzieci sześcioletnich 
w klasie, nie jest w stanie wyjść na podwórko, bo jest 
tylko sam jeden, nie ma opiekunki, tak jak w oddzia-
łach przedszkolnych. To są badania przeprowadzone 
wśród nauczycieli i wśród rodziców.

Oprócz tego dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, 
czyli nie mogą sobie poradzić z własnymi emocjami, 
z pragnieniami. Dziecko siedmioletnie potrafi już 
spojrzeć z dystansu na pewne sprawy i już rozumie 
jakieś normy i zasady. Tak że, proszę państwa, po-
dejście indywidualne to jest podstawa. Oprócz tego 
wchodzą w grę jeszcze inne czynniki: czy dziecko 
urodziło się w I, II, III czy IV kwartale danego roku, 
bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo duży przeskok. 
Odpowiem panu senatorowi, który chyba mówił, że 
jego dziecko urodziło się w styczniu, i pytał, czy może 
podjąć naukę. Ja myślę, że miedzy dzieckiem urodzo-
nym w styczniu a dzieckiem urodzonym w grudniu 
jest znacząca różnica, ale do tego też trzeba podejść 
indywidualnie. Trzeba zobaczyć, jakie jest środowi-
sko szkolne, czy szkoła jest przygotowana, czy ma 

żadnej reakcji, dlatego że państwa wojewoda tego 
nie zatrzymał. Ta szkoła została przekazana stowa-
rzyszeniu niemieckiemu, które z chwilą objęcia edu-
kacji zastrzegło, że rodzice wszystkich dzieci mają 
wypisać deklarację tożsamości niemieckiej dzieci 
uczęszczających do tej szkoły. To było podstawą przy-
jęcia dzieci do szkoły. Trójka rodziców wyłamała się, 
skutkiem czego dzieci przez miesiąc nie były wpisane 
do dziennika zajęć. Jakiekolwiek próby interwencji 
u ówczesnego pana wojewody z tej strony sali oraz 
u kuratora, który bardzo ubolewał, ale nic nie mógł 
zrobić, nic nie dały.

Sytuacja jest taka, że oto na skutek praw, które 
państwo ustanowiliście, dotacja, subwencja dla tak 
zwanych szkół mniejszościowych płacona przez 
państwo polskie jest większa niż przeznaczana 
na podobne szkoły prowadzone w tym samym 
mieście dla Polaków. To po pierwsze. Do szkół 
prowadzonych przez mniejszość nie są wpusz-
czane dzieci, których rodzice nie zadeklarują po-
chodzenia i tożsamości narodowej niemieckiej. 
To państwo, to Polska płaci za takie sytuacje, że 
w czasie świąt narodowych odgrywany jest hymn 
niemiecki. To nie jest przeszłość, to nie jest XVIII, 
XIX wiek, to jest rok 2015, Kędzierzyn-Koźle, 
Opolszczyzna.

To jest jedna z tych patologii, której by nie 
było, gdyby kurator wydający jednoznacznie nega-
tywną opinię miał w tym momencie głos decydu-
jący. On tego głosu nie miał. Tamta szkoła została 
zlikwidowana niezgodnie z prawem. Po kolejnych 
latach błądzenia w niuansach prawnych doszło do 
takiej sytuacji, że wojewoda wprost powiedział, że 
on nie wie, jak tę szkołę traktować, czy ona jest, 
czy jej nie ma, skutkiem czego za tak zwanym 
porozumieniem stron kilka miesięcy przed wybo-
rami, żebyśmy przypadkiem po zmianie władzy 
nie byli w stanie sytuacji zmienić, ponownie ją 
zlikwidowano, i ponownie niezgodnie z prawem, 
bo nie było procedur prawnych umożliwiających 
jej ponowną likwidację. Czy to jest sukces? Tego 
by nie było, gdyby kurator mający wpływ na me-
rytoryczną ocenę sytuacji to zablokował. Nie za-
blokował, sytuacja jest bardzo skomplikowana, 
Polska utrzymuje…

(Rozmowy na sali)
Nie chodzi o to, że wrogie, ale to jest z gruntu 

rzeczy nieprzeznaczone dla dzieci polskich. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Kopiczko, bardzo proszę.
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(senator M. Kopiczko) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja wiem, że chcecie ograniczyć moje wystąpienie 
tylko do minuty, ale ja mam 10 minut, a potem jeszcze 
5 minut.

(Głos z sali: Już 30 sekund minęło.)
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym podziękować pani minister, że 

jest razem z nami, słucha, mimo późnej pory, że pani 
odpowiadała bardzo obszernie i rzeczowo na pytania. 
Nawet jeżeli nie zgadzaliśmy się z pani odpowiedzia-
mi, to jednak – chciałbym o tym powiedzieć – doce-
niam to pani zaangażowanie.

To jest niezmiernie ważna ustawa. My jesteśmy 
skoncentrowani na kilku innych ustawach, ale tych 
kilka innych ustaw w sytuacji nowych wyborów, 
w wyniku których PiS straci władzę, będzie można 
dość łatwo zmienić, chociaż oczywiście… (Oklaski)

(Senator Jarosław Rusiecki: Niech pan marszałek 
nie straszy. Przynajmniej dwie kadencje…)

To, co…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cicho.)
(Głos z sali: Pierwsze pokolenie…)
(Senator Jan Dobrzyński: Od pierwszego…)
To, co… Pan marszałek… Przepraszam, pan se-

nator Dobrzyński, jak zawsze, usiłuje mną kierować.
(Senator Jan Dobrzyński: Z poczuciem humoru, 

Panie Marszałku…)
Dziękuję serdecznie, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo proszę.)
I prosiłbym pana marszałka prowadzącego 

o umożliwienie mi wygłoszenia tego wystąpienia.
To jest bardzo ważna ustawa, dlatego że tej ustawy 

niestety nie da się łatwo zmienić. To znaczy ona bę-
dzie, powiedziałbym, skutkowała przez wiele, wiele 
lat. To jest ustawa, która zmienia zasady wprowa-
dzone trzy lata temu, a dyskutowane osiem lat temu, 
dotyczące tego, czy sześciolatków, czy siedmiolat-
ków powinien dotyczyć obowiązek szkolny. To jest 
kwestia i psychologii, i wcześniejszego dojrzewania 
dzieci. Przecież nie jest to tylko sprawa umowna, 
chociaż można powiedzieć, że to jest sprawa umowna, 
i oczywiście można dyskutować, czy nie ośmiolatko-
wie… Ośmiolatek te 8 kg łatwiej na plecach nosi niż 
sześcio- czy siedmiolatek. A więc taki argument też 
można stosować. To jest ustawa, która zmienia na 
długie lata system szkolny i powinniśmy sobie z tego 
zdawać sprawę. Czy ona będzie funkcjonowała tak jak 
PiS uważa, czyli że poprawi poziom wykształcenia 

przygotowaną salę, czy jest odpowiednia sala zabaw, 
świetlica szkolna, czy jest możliwość opieki do go-
dziny 15.00, czy jest odpowiednia stołówka szkolna. 
To są czynniki szkolne.

Następnie należy spojrzeć na czynniki społeczne: 
czy dziecko uczęszczało do przedszkola od trzeciego 
roku życia – to jest bardzo ważne; czy uczestniczyło 
w różnych zajęciach rozwijających jego zaintereso-
wania; w końcu – na przykład ile środków z budżetu 
domowego przeznacza się na rozwój zainteresowań, 
wycieczki, wyjazdy… Pan Robert wspomina, że ze 
swoim dzieckiem wyjeżdża, i to bardzo dobrze, ale 
nie wszystkie środowiska i nie wszystkich rodziców 
stać… Myślę, że dzięki temu, że damy 500 zł na 
dziecko, więcej rodziców będzie stać, żeby wyjechać 
z dzieckiem do kina, do teatru, bo to jest upowszech-
nianie kultury i to też wpływa na rozwój dziecka. 
Czyli to są te czynniki społeczne.

O środowisku szkolnym już mówiłam, ale bardzo 
ważne jest jeszcze środowisko rodzinne. Czy dziecko 
jest z rodziny pełnej, czy z niepełnej, czy jest jedno 
dziecko w rodzinie, czy jest wiele rodzeństwa, któ-
re to jest dziecko w rodzinie. To również są bardzo 
ważne czynniki. A oprócz tego stan zdrowia dziecka. 
Może być dziecko chore, po przebytych chorobach. 
Jego dojrzałość emocjonalna, czyli to, o czym po-
wiedziałam…. Ale to wszystko jest w stanie ocenić 
rodzic, oczywiście nauczyciel, dyrektor, pedagog jak 
najbardziej, ale przede wszystkim rodzic. Proszę pań-
stwa, jeszcze jeden problem: logopedzi w szkołach, 
brak logopedów w szkołach. Czy państwo wiedzą, 
że dzieci sześcioletnie mają bardzo duże problemy 
z wymową, mają wady wymowy, często seplenią? 
To prowadzi do problemów z czytaniem, a w konse-
kwencji z pisaniem. To tak pokrótce, bo mogłabym 
tutaj długo na ten temat mówić. 

Po prostu chciałabym w tym miejscu bardzo po-
dziękować – bo widzę, że pani minister jest na sali 
– jeszcze raz za to, że ta ustawa jest, że możemy się 
do tego wszystkiego przygotować. Ze swojej strony 
proszę państwa, panie i panów senatorów, o zagłoso-
wanie za tą bardzo dobrą ustawą, za tym, że rodzic 
będzie miał prawo zdecydować, czy jego dziecko 
pójdzie do szkoły w wieku sześciu lat – chodzi tutaj 
o to podejście indywidualne, z uwzględnieniem czyn-
ników, o których mówiłam – czy w wieku siedmiu 
lat. Rodzic zawsze mógł decydować i teraz też będzie 
mógł. To rodzic jest najważniejszy. A dla nas jest 
najważniejsze dziecko. Nie tak, jak powiedział jeden 
z senatorów – tutaj sobie zapisałam… Chyba pan se-
nator Rulewski powiedział, że o tym ma zdecydować 
większość europejska. Ja sobie tego nie wyobrażam. 
Ja bardzo się cieszę, że zdecydują rodzice. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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(senator B. Borusewicz) Dwóch, dwóch. Chciałbym po prostu podkre-
ślić, że to naprawdę stanowczo obniża standardy 
Wysokiej Izby. Dyskutujemy na tematy bardzo po-
ważne… Chciałbym powiedzieć, że wystarczy słu-
chać i czytać ze zrozumieniem. Nauczyciele na tej 
sali powiedzą, która to klasa szkoły podstawowej, 
bodajże trzecia czy czwarta. Naprawdę wystarczy 
słuchać ze zrozumieniem, i to swoich senatorów. Nie 
kto inny jak senator Klich powiedział, że różnimy 
się zasadniczo. Wasze podejście jest takie, że to wy 
chcecie decydować za rodziców, a my mówimy: nie, 
niech rodzic zdecyduje. Tośmy obiecali, od sześciu 
lat o tym mówimy i dzisiaj jest finisz tej dyskusji 
publicznej, społecznej, pod każdym względem. Jeśli 
państwo tego nie słyszycie, to usłyszcie głos tych, 
którzy ponad milion podpisów złożyli pod tą waszą 
ustawą w geście protestu. Dzisiaj to zostało odrzuco-
ne, wrzucone do kosza. Naprawdę chcę podkreślić, 
że Wysoka Izba, że Senat powinien do tego podejść 
z wielkim rozsądkiem. Skoro dyskutujemy na tak 
ważny temat, to proszę podczas składania wniosku 
policzyć swoje szeregi. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja postanowiłem zabrać głos w dyskusji, po-

nieważ chciałbym złożyć poprawkę do omawianej 
ustawy. A cel tej poprawki jest taki, żebyśmy, jako 
senatorowie, jako Senat, a szczególnie państwo se-
natorowie Prawa i Sprawiedliwości, czyli opcji rzą-
dzącej, mogli wszyscy mieć spokojne sumienie, że 
nie obniżamy kompetencji ludzi, którzy decydują 
o ważnych sprawach. Otóż państwo proponujecie, 
aby kandydat na kuratora oświaty nie musiał mieć 
praktyki w zarządzaniu w oświacie. Otóż, proszę 
państwa, każdy dyrektor szkoły, aby mógł zostać dy-
rektorem, musi mieć ukończone studia podyplomo-
we w zakresie zarządzania w oświacie. Konstrukcja, 
która znajduje się w jeszcze obowiązującej ustawie, 
gwarantuje, że również kurator oświaty, który mu-
siał wcześniej pełnić funkcję dyrektora lub wicedy-
rektora szkoły, będzie miał takie kompetencje, czyli 
będzie miał ukończone wspomniane studia. Jeżeli 
wycofamy wspomniany warunek, to teoretycznie 
będziemy mogli postawić na stanowisku kuratora 
kogoś, kto nie ma bladego pojęcia o zarządzaniu 
w oświacie. No bo nie dajemy żadnej gwarancji na 
to, że dany człowiek wie, jak zarządza się oświa-
tą. Jeżeli ktoś zarządzał szkołą i miał ukończone 
wspomniane studia, to można było mieć nadzieję, 

młodzieży, wykształcenia dzieci, dostosowania do 
wymogów nowej sytuacji dnia dzisiejszego? Otóż 
przede wszystkim uważam, że nie, że jest to błędne 
założenie. Skracamy okres nauki, przygotowania dla 
tej grupy dzieci, które z różnych powodów, przeważ-
nie socjalnych, są zapóźnione, mają pewne proble-
my. Pani senator przed chwilą mówiła o logopedach 
i o problemach logopedycznych. Przecież im wcze-
śniej danymi problemami logopeda się zajmie, tym 
większe są możliwości wyjścia z takiej sytuacji. I dla 
mnie jest jasne: jeżeli się zajmie dzieckiem w wie-
ku sześciu lat, a może pięciu lat, to szybciej będzie 
można wyrównać sytuację, niż jeśli się zajmie rok 
czy dwa lata później. To jest jasne. To po prostu jest 
jasne. A więc z punktu widzenia funkcjonowania tej 
zmiany, tej reformy wprowadzonej przez Platformę 
to jest krok w tył, krok wstecz.

I na koniec, proszę państwa, pewna refleksja hi-
storyczna. Sześciolatkowie szli do szkoły ponad sto 
lat temu w zaborze pruskim, w zaborze austriackim. 
Siedmiolatkowie szli w zaborze rosyjskim. Ja nie 
mówię, że to są wzorce, na których się opieracie, ale 
jakiś sygnał chciałbym dać, ponieważ w sprawozda-
niu inaczej rozłożono akcenty. A więc powinniśmy 
sobie zdawać sprawę, że ponad sto lat temu tylko 
w zaborze rosyjskim dzieci polskie szły do szkoły 
w wieku siedmiu lat.

I na tym bym zakończył, choć na temat tej ustawy 
można by było mówić długo, długo… Ja wiem, że 
senatorowie PiS nie są zmęczeni…

(Głos z sali: Nie, nie…)
…absolutnie. Głosowali przeciwko przerwie, więc 

mógłbym jeszcze długo, długo mówić, ale żal mi 
wszystkich senatorów, nie tylko senatorów Platformy, 
ale także PiS, w związku z tym kończę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Dziękujemy za wyrozumiałość.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, siedmiolat-
kowie szli też do szkoły przez siedem lat rządów 
Platformy.

Pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym stanowczo zaprotestować. Otóż pan se-

nator Dowhan, który składa tak uporczywie wniosek, 
nie zwraca uwagi na to, że wtedy, kiedy zgłasza ten 
wniosek, na ponad trzydziestu senatorów obecnych 
na sali jest kilku…

(Senator Mieczysław Golba: Dwóch.)
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(senator A. Misiołek) Komisja gospodarki teraz się nie zbiera, tylko te 
dwie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych 
instytucji finansowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 62, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 62 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie 
uchwalonej przez Sejm w dniu 29 grudnia ustawy 
o podatku od niektórych instytucji finansowych. 
Druk sprawozdania zawarty jest… opatrzony jest 
nrem 62 A.

Komisja odbyła dziś posiedzenie. W trakcie tego 
posiedzenia dysponowała przedstawioną opinią przy-
gotowaną przez Biuro Legislacyjne. Obradowała 
w gronie ekspertów, przedstawicieli izb gospodar-
czych, branżowych dla rynku finansowego – Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich, 
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych itd., itd., 
oraz bardzo licznie obecnych ekspertów, w tym tak-
że przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, 
Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – i bardzo wnikliwie 
zapoznała się z przedstawioną, przyjętą przez Sejm 
ustawą. Komisja rekomenduje wysokiemu Senatowi 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

Chcę jednocześnie, niejako już wychodząc poza 
rolę senatora sprawozdawcy komisji, poinformować, 
że będę w trakcie wystąpienia w debacie składał po-
prawki, liczne poprawki. Tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać takie pytanie? Nie widzę… A, jest oczywiście 
zgłoszenie.

Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dlaczego określono kwotę 4 miliardów zł, a nie 

3 miliardów, 2 miliardów czy 1 miliarda zł? I kogo 
z wymienionej grupy znanych nam instytucji – ban-

że będzie również sprawdzał się jako kurator. Jeżeli 
wycofamy wspomniany warunek, to będzie to spra-
wiało takie przykre wrażenie, jakby w Polsce nie 
można było znaleźć szesnastu osób, które go spełnia-
ją. No, chyba możemy znaleźć w Polsce szesnaście 
osób, które mają ukończone studia z zarządzania 
w oświacie i przez kilka lat pełniły, że tak powiem, 
fizycznie funkcję dyrektora bądź wicedyrektora 
szkoły. Jeżeli dana osoba pełniła funkcję na przy-
kład dyrektora liceum, to wie, jak organizuje się 
maturę, jak to wszystko ma wyglądać. A jeżeli na 
stanowisku, o którym tu mowa, postawimy osobę, 
która nigdy niczego takiego nie robiła, no to możemy 
przypuszczać, że taka osoba nie będzie merytorycz-
nie podchodziła do swoich obowiązków. 

Tak więc proponuję, aby zwiększyć zakres upraw-
nień kuratora, tak jak przewiduje to omawiana usta-
wa, ale nie zmniejszać, nie obniżać jego kompetencji. 
I z tego wynika moja poprawka, aby w art. 30 ust. 5 
dodać pkt 4, który stanowi, że od kandydata wymaga 
się stażu na stanowisku wymagającym sprawowania 
nadzoru pedagogicznego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
(Senator Czesław Ryszka: Jedyny roztropny.)
Informuję również, że dziesięciu senatorów złoży-

ło wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie. Są 
to pan senator Zientarski, pani senator Zdrojewska, 
pan senator Misiołek, pan senator Dowhan, pan se-
nator Rulewski, pani senator Rotnicka, pan senator 
Wach, pan senator Termiński, pan senator Wcisła 
i pan senator Cichoń.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

(Senator Grzegorz Peczkis: A komisja gospodarki?)
(Senator Jan Dobrzyński: Komisja gospodarki 

będzie miała posiedzenie później.)
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator R. Dowhan) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Tylko się upewnię. Bo mówił pan, że cały sektor 
banków spółdzielczych nie będzie objęty podatkiem. 
Ale część z nich jest zrzeszona w spółdzielczych 
grupach bankowych. Rozumiem, że wtedy dla po-
szczególnych banków liczyć się będzie wielkość tych 
aktywów. Czy dla całej grupy? To pierwsze pytanie.

I od razu drugie pytanie. Największe zyski w sek-
torze finansowym osiągają parabanki, które wykazują 
bardzo niski poziom aktywów. Czy one będą objęte 
podatkiem, czy jednak będę pominięte i dalej będą 
oferować „chwilówki”, zarabiać krocie i nie płacić 
tego podatku?

Senator Grzegorz Bierecki:

Odpowiadam.
W przypadku parabanków został ustalony bardzo 

niski pułap: 200 milionów zł. Tak więc większość tych 
firm pożyczkowych, które tak bardzo agresywnie 
reklamują się w telewizji, które natarczywie dobijają 
się do drzwi obywateli Rzeczypospolitej, będzie ob-
jęta tym podatkiem. Tak że 200 milionów zł to jest 
bardzo nisko ustalony pułap. Myślę, że poniżej niego 
tylko lokalne rekiny finansowe przepłyną, prawda?

Drugie pytanie… 
(Senator Mieczysław Augustyn: Spółdzielcza gru-

pa…)
Grupa spółdzielcza. Projekt ustawy przewiduje 

odliczanie… W przypadku banków zrzeszających… 
Mamy dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze.

Pierwszy to Bank Polskiej Spółdzielczości. On 
jest największym bankiem zrzeszającym. Ten bank 
będzie korzystał ze zwolnienia z tego opodatkowania 
z tytułu planu naprawczego, w którym się znajdu-
je. W tej ustawie znajduje się wyłączenie z podat-
ku w przypadku tych instytucji, które znajdują się 
w planie naprawczym, tak aby nie utrudniać odbu-
dowy kapitału i nie sprawiać, że państwo polskie 
będzie musiało w inny sposób wspierać te banki. Tak 
więc ten bank, który ma bardzo złą sytuację bilanso-
wą, w ostatnich latach odnotowywał straty – to jest 
dostępne publicznie, na ich stronach internetowych 
są sprawozdania – rzędu 150 milionów zł rocznie 
i znajduje się w programie naprawczym do 2019 r., 
nie zapłaci ani złotówki.

Inny bank, spółdzielczy bank gospodarczy… Mam 
nadzieję, że nie przekręciłem nazwy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Spółdzielcza 
Grupa Bankowa.)

ków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, 
oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych za-
kładów ubezpieczeń i reasekuracji, krajowych zakła-
dów ubezpieczeń – tu się zwalnia, pomija? Czy pan 
sprawozdawca może to wskazać? To moje pierwsze 
pytanie. 

Dlaczego w ogóle jest ta granica? I skąd ta 
stawka, akurat taka, będąca największą znaną mi 
stawką, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej? 
Dlaczego jest ona taka duża i dlaczego od niej za-
czynamy?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Ta stawka jest niemalże identyczna z tą, która obo-

wiązuje na przykład w Austrii – tam została ona usta-
lona na 1 miliard euro. A więc my mamy mniej więcej 
podobny poziom i nie odbiega to w zasadzie od tych 
pułapów, które zostały przyjęte w kilkunastu krajach 
Unii Europejskiej, gdzie taki podatek od wielu lat 
obowiązuje. Warto tu pamiętać o tym, że my jesteśmy 
bardzo opóźnieni, jeśli chodzi o wprowadzenie tego 
podatku. Dołączamy tu do grona rozwiniętych krajów 
Unii Europejskiej, które przynajmniej od 2011 r. taki 
podatek w stosunku do banków i innych instytucji 
finansowych stosują.

Kogo to zwalnia, kogo pomija? Z całą pewnością 
zwalnia w całości cały sektor banków spółdzielczych. 
Aktywa banków spółdzielczych nie będą objęte tym 
podatkiem i to dotyczy 100% tego sektora, całości 
sektora banków spółdzielczych.

Jest zwolnienie szeregu banków komercyjnych 
o aktywach mniejszych niż 4 miliardy zł. Nie wzią-
łem ze sobą niestety z siedziby komisji tabelki, więc 
nie jestem w stanie w tej chwili służyć dokładnymi 
nazwami, ale to jest powszechnie dostępne w inter-
necie, łatwo sprawdzić, które banki komercyjne nie 
mają sumy bilansowej wyższej niż 4 miliardy zł. 
W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych ten pułap 4 miliardów zł zwalnia około 
43% aktywów sektora. 57% aktywów sektora spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie 
podlegało opodatkowaniu.

Kogo ustawa pomija? Ta ustawa pomija towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych. One nie są objęte 
tym podatkiem. Pomija także firmy franchisingowe. 
Pozostałe instytucje finansowe objęte są tym podat-
kiem.
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(senator G. Bierecki) instytucje finansowe podniosą koszty swoich pro-
duktów, a to spadnie później na obywateli, którzy 
będą to musieli zapłacić. Koszty po ich stronie będą 
większe. Czy pan się zgadza z takim twierdzeniem?

Senator Grzegorz Bierecki:

Nie, w zupełności się nie zgadzam. Dowody 
świadczą inaczej. Tutaj przede wszystkim odwołał-
bym się do niedawno opublikowanego raportu, któ-
ry analizował sytuację banków w krajach Europy 
Środkowej. To jest raport sporządzony przez firmę 
Deloitte, w którym nie zauważono związku pomię-
dzy wprowadzeniem tego opodatkowania a wzrostem 
cen usług bankowych w krajach naszego regionu. 
Mówimy tutaj o Słowacji, Słowenii, Węgrzech. Te 
wzrosty cen, które występowały w tych krajach i któ-
re przypisywane są błędnie opodatkowaniu, wyni-
kały z przeprowadzonych programów naprawczych 
w części banków znajdujących się w tych krajach 
i tak naprawdę były konsekwencją wcześniej prowa-
dzonej niewłaściwej polityki kredytowej i koniecz-
ności, krótko mówiąc, zatkania dziur w bilansach. 
To jest taki błąd logiczny dotyczący efektywności 
rynkowych, z którego niestety korzystają, jak wi-
działem, lobbyści bankowi po to, aby nie dopuszczać 
do uchwalenia tego podatku albo też wywalczyć jak 
najniższe opodatkowanie, co rozumiemy. Dzisiaj na 
posiedzeniu komisji finansów usłyszeliśmy, że jak 
państwo polskie odbierze część zysków bankom, to te 
banki nie będą mogły tak dobrze kredytować polskiej 
gospodarki. No ale przecież właściciele tych ban-
ków nie tak dawno czerpali znacznie większe zyski 
z tychże banków, wyprowadzali całe… No i cóż? 
Miało to jakiś wpływ na kredytowanie, płakali lob-
byści bankowi za tym, że właściciele banków wy-
prowadzają znacznie większe środki? Mówimy tutaj 
przecież o opodatkowaniu sektora bankowego, które 
wyniesie nieco ponad 4 miliardy zł – na posiedzeniu 
komisji, Panie Ministrze, tak pan mówił, dobrze ze-
znaję? W stosunku do 15-, 16-miliardowych zysków 
osiąganych przez banki w ostatnich latach, zysków, 
które przecież pobierali ich właściciele, jest to tylko 
część, ułamek tego zysku. Więc straszenie nas tym, 
że osłabnie akcja kredytowa, bo banki zapłacą ten 
podatek i podzielą się z państwem polskim częścią 
znakomitego zysku osiąganego w Polsce, jest jedną 
z takich bajeczek lobbystycznych, tak bym to nazwał.

Jeżeli mówimy o efektywności rynkowej, o tym, 
czy banki podniosą ceny usług, bo będzie podatek, 
to powiem tak. Proszę państwa, racjonalnie działa-
jący przedsiębiorcy – a takich niewątpliwie mamy 
menedżerów w bankach – biorą za swoje usługi tyle, 
ile da się wziąć. Tak więc ceny, które są, są cena-
mi rynkowymi, są cenami takimi, które wynikają 
z możliwości sprzedaży tych usług, z popytu, który 

Tak, SGB, o tym banku mówimy. Ten bank nie 
znajduje się w planie naprawczym, przynajmniej we-
dług mojej wiedzy, nie mam takiej informacji. Zresztą 
on generuje zyski. Widziałem ostatnie ich sprawozda-
nia i wynika z nich, że jest to bank, który nie ma strat. 
Ten bank będzie korzystał, zgodnie z przedłożeniem 
sejmowym, z możliwości odliczenia od podstawy 
opodatkowania aktywów wniesionych przez banki 
spółdzielcze. To oznacza, że w przypadku tego banku 
około 86% aktywów nie będzie objętych tym podat-
kiem. Czyli tylko te aktywa, które pochodzą spoza 
grupy, spoza banków spółdzielczych, z własnej dzia-
łalności… Bo bank, o ile dobrze pamiętam, posiada 
własne oddziały i buduje aktywa spoza grupy banków 
spółdzielczych. I tylko w tej części podlegałby opo-
datkowaniu, jeśli te kwoty będą powyżej 4 miliardów 
zł, jeśli przekroczą te 4 miliardy. Tak więc myślę… 
Wszystkie banki barterowe, te spółdzielcze, lokalne 
nie będą płacić podatku – one nie przekraczają tych 
4 miliardów sumy bilansowej. W przypadku banków 
zrzeszających… W sejmowym przedłożeniu znajduje 
się mechanizm, który sprawi, że prawdopodobnie 
nie zapłacą nic. Tak więc można by powiedzieć, że 
banki spółdzielcze są największym beneficjentem 
tej ustawy. Ale to dobrze, bo zalecenia płynące ze 
strony wszystkich tych, którzy świadomie myślą 
o konstrukcji sektora finansowego, począwszy od 
zaleceń wydawanych przez grupę G20 poprzez Bank 
Światowy i inne organizacje… One mówią o tym, 
że należy doprowadzić do jak największego rozpro-
szenia aktywów sektora finansowego w różnych in-
stytucjach finansowych tak, aby nie dochodziło do 
koncentracji aktywów w wielkich bankach, wielkich 
instytucjach, które potem są zbyt wielkie, aby upaść, 
w związku z czym stanowią ogromne zagrożenie 
dla państw, w których się znajdują. Widzieliśmy to 
choćby na przykładzie Islandii. Prawda? Najbardziej 
wyrazisty przykład takiego zjawiska stanowi właśnie 
Islandia. Tak więc to, że banki spółdzielcze, lokalne 
w jakimś sensie osiągną korzyść w wyniku tej ustawy, 
jest zgodne z filozofią, która powinna przyświecać 
świadomemu ustawodawcy kształtującemu rynek fi-
nansowy. Jest to także w pełni zgodne z zaleceniami 
różnych organizacji międzynarodowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, wiele głosów pada w dyskusji, 
że po wprowadzeniu tego podatku banki czy inne 
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(senator G. Bierecki) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, czy analizowaliście państwo 
przypadek węgierski, gdzie w 2010 r. wprowadzono 
podobny podatek do tego, który teraz jest postulowa-
ny? Po fali krytyki pod adresem rządu, że ten podatek 
niszczy sektor finansowy, a pośrednio także gospo-
darkę węgierską, dzisiaj Węgry wycofują się z tego 
podatku, i będą go sukcesywnie obniżać aż do 2019 r., 
stwierdzając de facto, że fala krytyki była słuszna.

I drugie pytanie. Nie jestem do końca pewien, 
ale wydaje mi się, że ten podatek obejmie również 
towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają na ryn-
ku ubezpieczeń samochodowych. Szacuje się, że… 
Czy są takie głosy ze strony ekspertów, że znacz-
nie wzrosną ubezpieczenia samochodowe w wyniku 
wprowadzenia tego podatku? To nie będzie koszt, 
który dotknie tylko rodziny bogate. Dzisiaj w Polsce 
jest około dwadzieścia milionów samochodów oso-
bowych, a więc prawie każda rodzina zostanie w ten 
sposób dotknięta tym podatkiem. Czy państwo 
analizowaliście skalę tego zjawiska i koszty, które 
każda rodzina będzie musiała ponieść z tego tytułu? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
I pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Panie Senatorze, w związku z tą ustawą intere-
suje mnie możliwość i skala wystąpienia pewnego 
zjawiska na rynkach finansowych, które można by 
chyba określić… Czy nie pojawi się groźba wstrzy-
mania akcji kredytowej przez instytucje finansowe 
funkcjonujące w Polsce na rzecz instytucji zagra-
nicznych w ramach ich transgranicznej działalności 
kredytowej?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Senatorze…

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Zaczynając od pierwszego pytania… Jakie mogą 

być inne skutki tego podatku? Mówiłem o tym, że 
ten podatek w jakimś sensie kształtuje rynek. On 
będzie przyspieszał… będzie pomagał rozwijać się 
mniejszym instytucjom, tym, które mają poniżej 
4 miliardów zł. To prawda, one będą bardziej kon-
kurencyjne, o to przecież chodzi. Ja rozumiem, że on 

jest możliwy. Jeżeli ktoś twierdzi, że po opodatko-
waniu banki podniosą ceny swoich usług, to popeł-
nia błąd logiczny i nie bierze pod uwagę kwestii 
efektywności rynkowej, którą banki przecież kierują 
się w swoich działaniach. Dodatkowo też duże banki 
komercyjne będą musiały się liczyć z konkurencją ze 
strony mniejszych, lokalnych podmiotów, które są, 
jak powiedziałem wcześniej, beneficjentami tej usta-
wy, w dużym stopniu są beneficjentami tej ustawy 
– ale proszę tutaj tego beneficjenta zapisać w cudzy-
słowie. Nie mówimy tu przecież o jakiejkolwiek po-
mocy publicznej, mówimy o prawidłowej konstruk-
cji opodatkowania. To duże bogate banki powinny 
nieść ciężar tego opodatkowania, jest to absolutnie 
zgodne z filozofią pewnej odpowiedzialności. Kiedy 
w 2010 r. liderzy państw G20 mówili o wprowadze-
niu tego podatku, to oni mówili… Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy nawet wydał raport pod bardzo 
znamiennym tytułem „Sprawiedliwe i znaczące 
świadczenie sektora finansowego”. Tam były trzy 
propozycje, jak sprawiedliwie i znacząco sektor fi-
nansowy może świadczyć na rzecz państwa, w któ-
rym się znajduje; i to było: obłożenie podatkiem 
aktywów lub pasywów banków, wprowadzenie 
podatku od wynagrodzeń kadry zarządzającej lub 
wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. 
Państwo polskie zdecydowało się na wprowadzenie 
opodatkowania aktywów.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeżeli pan pozwoli, pogrupujemy pytania, po trzy.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, to jest nowy podatek, więc celem 
tego nowego podatku jest pozyskanie dodatkowych 
źródeł finansowania wydatków budżetowych; mię-
dzy innymi pewnie można by tutaj wskazać program 
500+. Ale ja tutaj nie martwiłbym się o banki, nie 
martwiłbym się o korporacje, bo one sobie na pewno 
z tym poradzą. Chodzi mi o ewentualne skutki ubocz-
ne. Pan przed chwilą powiedział, że jeżeli chodzi 
o udzielanie kredytów, to pan nie widzi tutaj… że 
banki ewentualnie podniosą finansowanie… 

Ale czy, pana zdaniem, nie będzie żadnych skut-
ków ubocznych wprowadzenia podatku bankowego, 
a jeżeli będą jakieś skutki, to jakie? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Wcisła.
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(senator G. Bierecki) spodarki polskiej jest zupełnie nieuprawnione i jestem 
przekonany, że nic takiego się nie wydarzy. Wkrótce 
oswoją się z tym podatkiem, będzie on zjawiskiem 
naturalnym, normalnym. Zresztą myślę, że już się do 
tego przygotowują, robiąc plany.

Czy jest ryzyko, że zagraniczne instytucje przejmą 
kredytowanie polskich przedsiębiorców? Czy myślicie 
państwo na przykład o bankach niemieckich, a może 
o bankach francuskich, a może o bankach holender-
skich? Proszę państwa, przecież we wszystkich tych 
krajach jest podatek bankowy, tak, we wszystkich 
tych krajach jest podatek bankowy. Jeżeli ktoś my-
śli, że z powodu wprowadzenia podatku bankowego 
w Polsce nagle pojawi się więcej kredytów bezpośred-
nio z Niemiec czy bezpośrednio z Francji, to – żeby 
być oszczędnym w słowach – powiem, że nie sadzę, 
aby coś takiego się wydarzyło. Przecież to są kraje, 
w których już od dawna jest ten podatek.

Spróbuję podać państwu dane. Zaraz, szu-
kam, szukam… Ten podatek pojawia się od 2010 r. 
Przepraszam, nie mogę znaleźć mojej notatki, żeby 
podać państwu, w jakim kraju w którym roku on się 
pojawił, ale w głównych krajach Unii Europejskiej ten 
podatek jest już od lat, wszyscy z nim żyją i jakoś nie 
wydarzyło się nic takiego, przed czym przestrzegali 
nas lobbyści bankowi. No co? Czy w Niemczech kre-
dyt wysechł? Czy we Francji kredyt wysechł? A może 
podrożały tam usługi bankowe i w tej chwili Niemcy 
i Francuzi wychodzą na ulicę, żeby walczyć o tańsze 
usługi bankowe?

Ubezpieczenia komunikacyjne. To jest bardzo 
konkurencyjny rynek, w grupie ubezpieczeń komu-
nikacyjnych jest bardzo wysoka konkurencja, tak że 
nie sądzę, ażeby wprowadzenie tego podatku miało 
wpływ na wzrost cen.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Grodzki chce zadać pytanie.
Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Senatorze 

Sprawozdawco! Ja nie podzielam niestety tego opty-
mizmu choćby w kwestii ubezpieczeń komunika-
cyjnych, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe, 
antycypując wprowadzenie tej ustawy, już podniosły 
ceny, a przypomnę, że OC jest obowiązkowe i właści-
ciel fiata pandy, opla astry nie ma wyboru. Do mnie 
zgłaszają się liczni wyborcy i informują o podwyż-
kach cen OC, nie mówię o AC, rzędu 50–70% na takie 
zwykłe samochody. Tak że być może jak uchwalimy 

realizuje cel polityki państwa… Poprzez ten podatek 
państwo staje się aktywne, aktywnie kształtuje czy 
wyraża swoją politykę wobec rynku finansowego. To 
jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Dodatkowym efektem tego podatku, 
jak myślę, bardzo korzystnym w pewnej perspekty-
wie – bardzo chciałbym, żeby taki efekt się pojawił 
– może być poszukiwanie przez banki możliwości 
finansowania gospodarki poza swoimi bilansami, tak 
aby ten podatek nie był dotkliwy. W jaki sposób? No 
w taki sposób, że banki będą wspierać, organizować 
na przykład emisje obligacji przedsiębiorstw, czy-
li faktycznie będą dostarczać, w cudzysłowie, kre-
dytu dla gospodarki czy środków na finansowanie 
gospodarki, ale te obligacje nie będą znajdowały się 
w bilansie banków. To będzie tylko zorganizowana 
emisja i bank weźmie swoją prowizję. To jest dobre 
rozwiązanie. Przypomnę, że Polska jest krajem, który 
w bardzo niewielkim stopniu ma rozwinięty ten rynek 
obligacji korporacyjnych, w za małym. W krajach 
anglosaskich gospodarka finansowana jest przecież 
głównie poprzez rynek kapitałowy, obligacje, akcje. 
U nas jest ten kredyt, który stanowi główne źródło 
finansowania gospodarki A więc jeśli dzięki temu 
podatkowi rozwinie się nam rynek obligacyjny, to 
będzie to przecież z korzyścią dla gospodarki. Tyle, 
żeby wymienić te skutki, które ja widzę i które wydają 
mi się najważniejsze…

Jeżeli chodzi o pytanie o Węgry, o to, że Węgry 
się wycofują, to jest absolutnie nieuprawnione twier-
dzenie. Węgrzy zmniejszyli stawkę z 0,5 do 0,3. Jeżeli 
to jest wycofywanie się, to… To jest zmniejszanie, 
ale z czym ono jest związane? Ono jest związane 
z odbudową sytuacji bilansowej tych banków. Banki 
węgierskie były w bardzo złym stanie. Zresztą po-
niosły także koszty swojej polityki w zakresie kredy-
tów frankowych. Te problemy już mijają, w związku 
z czym państwo inaczej swoją stawką podatkową 
kształtuje politykę na rynku finansowym.

Proszę zauważyć, że w przypadku innych krajów 
naszego regionu, Słowacji, Słowenii, wprowadzenie 
tego podatku nie miało istotnego wpływu na ren-
towność tych banków. W Polsce rentowność ban-
ków... Słowenia, Słowacja - tam rentowność wynosi 
około 6-7%, tak. W Polsce wzrosty zysków banków 
w kolejnych latach – to jest w tym raporcie, który 
państwu cytowałem – eksperci z Deloitte przewidują 
na poziomie 7–9%. Przewidują oni takie wzrosty zy-
sków. Zatem my nie mówimy tu o sektorze, który nie 
generuje zysków, który nie jest rentowny, mówimy 
o sektorze, który generuje znakomite zyski i który 
w Polsce ma świetne perspektywy.

Tak więc ten płacz, który słyszeliśmy, to straszenie 
lobbystów bankowych jakimiś katastrofami dla go-
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(senator T. Grodzki) przedniej kadencji przewodniczącą tej komisji jest 
i była pani koleżanka klubowa, pani prezes Krystyna 
Skowrońska, która jest prezesem banku spółdziel-
czego w Przecławiu, a przez wiele lat była też 
przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Polskiej 
Spółdzielczości. Zapewne pani nie przeszkadza to, 
że przez wiele lat funkcję członka Rady Nadzorczej 
Banku Millennium pełnił ktoś z grona senatorów – 
pan senator Rocki, który przestał być członkiem tej 
Rady Nadzorczej Banku Millennium chyba w czerw-
cu tego roku. Tak więc proszę dopytać… Myślę, że ja 
daję sobie radę z tą kwestią konfliktu interesów rów-
nie dobrze jak pani koledzy. To pierwsze. A oprócz 
tego chciałbym powiedzieć, że ta sprawa była kiedyś 
tematem rozmów, a także korespondencji z marszał-
kiem Sejmu, który zwrócił uwagę, że senatorowie 
czy posłowie, którzy posiadają takie wykształcenie 
bądź doświadczenie zawodowe, są po prostu bardzo 
przydatni w takich dyskusjach, bo wiedzą, o czym 
rozmawiają. A przy tym nie wpływa to w żaden spo-
sób na postawy tych senatorów czy posłów, a więc nie 
stanowi zarzutu co do ich wiarygodności i uczciwo-
ści w zajmowaniu się sprawami publicznymi. Gdyby 
stosować pani rozumowanie, to senator Kogut – nie-
stety nieobecny tu, ale może nas słucha – nie mógłby 
zajmować się koleją, pan senator Czelej nie mógłby 
się zajmować sprawami medycznymi, musiałby się 
wyłączyć, itd., itd. Występowali tutaj już też senato-
rowie nauczyciele… Bo każdy gdzieś pracował, tak, 
każdy gdzieś pracował. (Oklaski)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Według kolej-
ności zgłoszeń…)

Teraz jeszcze chciałbym – przepraszam, bo nie 
odpowiedziałem…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chciałbym wy-
stąpić w obronie senatora Koguta.)

Przepraszam?
(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałbym wystąpić 

w obronie senatora Koguta.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę bardzo…)
Ja jeszcze nie dokończyłem… Ja jeszcze jestem 

mu winien odpowiedź na pytanie dotyczące rynku, 
konkurencji i kształtowania się cen. Warto zwrócić 
uwagę na to, że w zakresie ubezpieczeń komunikacyj-
nych głównym graczem na rynku jest PZU. Istotnym 
graczem na rynku usług bankowych jest PKO. Tak 
więc myślę, że istnieją narzędzia pozwalające na 
kształtowanie tego rynku. Ja zresztą, spotykając 
się z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
usłyszałem od nich także obawę, że właśnie te duże 
podmioty, takie jak na przykład PZU, mogą teraz 
zacząć istotnie wpływać czy wykorzystać sytuację 
powstałą w związku z tą ustawą do zwiększenia swo-
jego udziału w rynku ubezpieczeń, bo są duże i są 
w stanie łatwo unieść ciężar tego podatku. Tak więc 
zachowuję mój optymizm.

tę ustawę – czy raczej jak ją państwo uchwalicie, bo 
my będziemy przeciwni – to te ceny już nie wzrosną. 
Ale one wzrosły już teraz, kiedy ludzie zawierają 
umowy OC.

Dlatego mam pytanie drugie… choć tamto to było 
raczej stwierdzenie. Proszę mi wytłumaczyć, Panie 
Senatorze, dlaczego tryb procedowania nad tą ustawą 
znowu ma się nijak do zapisów Regulaminu Senatu, 
który w art. 68 ust. 1 mówi, że na zwykłe ustawy 
komisja ma osiemnaście dni, na ustawy pilne ma 
czternaście dni, a dokumenty powinniśmy otrzymać 
trzy dni przed posiedzeniem. Tu zaś tak naprawdę 
nie otrzymaliśmy ich w ogóle, poza sprawozdaniem 
komisji. Czy to coś…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
pytania, zadajemy pytania, co trwa minutę.)

Pytanie jest takie: dlaczego procedujemy, nie prze-
strzegając znowu Regulaminu Senatu?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Kolejne pytanie – pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja mam pytanie do pana sprawozdawcy. Mówił 
pan o lobbystach bankowych, poruszał pan ten temat, 
ale ja nie sądzę, żeby ktoś z nas z lobbystami banko-
wymi się spotykał.

Ale też chciałabym zapytać: czy rozważał pan to, 
czy nie jest pan tu w konflikcie interesów ze względu 
na działalność, którą pan prowadzi, i ze względu na to, 
czym pan się zajmuje? My rozpatrujemy dzisiaj usta-
wę, która przewiduje różnego rodzaju progi, i w czasie 
obrad mogą zostać wniesione poprawki, które mogą 
dotyczyć też – być może, ja tego nie wiem, nie prze-
sądzam o tym – interesów, które pan prowadzi. Tak że 
chciałabym zapytać, czy pan się nad tym zastanawiał. 
Czy może komisja o tym rozmawiała.?

I przy tej okazji chciałabym zapytać, czy w ogóle 
Senat ma jakieś zasady dotyczące konfliktu intere-
sów w przypadku senatorów. Bo bardzo wiele parla-
mentów na świecie takie regulacje posiada. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę może, Panie Senatorze, odpowiedzieć na to.

Senator Grzegorz Bierecki:

Zacznę od tego konfliktu interesów. Zapewne 
nie przeszkadza pani, że w Sejmie wiceprzewod-
niczącą Komisji Finansów Publicznych, a w po-
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dwa pytania, więc może proszę…

Senator Grzegorz Bierecki:

Bardzo proszę.
Myślę, że zwolnienia w PKO BP, które zgłosił 

zarząd tego banku, nie są związane z tym podatkiem. 
One wynikają z innych przyczyn. Tak że proszę tego 
nie łączyć, z tego podatku one nie wynikają. Czasami 
są takie złudzenia. Może sobie pozwolę w późnej 
porze…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To taka zbieżność, 
prawda?)

Tak.
Pozwolę sobie na żart, anegdotę w późnej porze, 

może państwo mi wybaczą, jeśli humor będzie nieade-
kwatny. Na pewnej wyspie w Polinezji miejscowi miesz-
kańcy rozwinęli kiedyś kult Cargo. Kult Cargo wiązał 
się z tym, że oni zobaczyli, że pracownicy firmy Shell, 
którzy poszukiwali tam ropy, otrzymywali dostawy 
samolotem, który przylatywał i dostarczał im jedze-
nie i różne znakomite dobra. Tak więc oni zbudowali 
z drewna obok tamtego swoje lotnisko i modlili się, ocze-
kiwali, że tam wyląduje ten samolot. Tak więc bardzo 
często można wyciągać niewłaściwe wnioski czy mieć 
niewłaściwe oczekiwania, obserwując zjawiska, które 
występują w świecie nas otaczającym. To tyle chciałem 
powiedzieć na temat tego, co z czego wynika. To znaczy 
nie zawsze właśnie wynika… Zwolnień w banku PKO 
z całą pewnością nie można łączyć z tym podatkiem.

Drugie pytanie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: W sprawie tych zgło-

szonych poprawek.)
W sprawie tych poprawek. Opinia Biura 

Legislacyjnego bardzo szczegółowo była analizo-
wana, pan minister także miał okazję się odnosić 
do poszczególnych poprawek formułowanych przez 
Biuro Legislacyjne. W trakcie debaty będę składał 
poprawki – one, jak myślę, w całości konsumują te 
wnioski, które padły na posiedzeniu komisji. Nie 
znalazło się to w sprawozdaniu ze względu na czas 
konieczny do… Korzyść, która wypłynęła z debaty 
na temat sześciolatków, jest taka, że był czas, aby 
dobrze przygotować poprawki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Po wysłuchaniu tego kawału Karol Strasburger 

czuje się zagrożony, Panie Senatorze Sprawozdawco. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani senator à propos swojego pytania, tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Przepraszam, mam prawo zabrać głos à propos 
swojego pytania.

Szanowny Panie Senatorze, pan w ogóle nie zro-
zumiał mojego pytania. Ja w ogóle niczego panu nie 
zarzucałam. Ja dokładnie…

(Senator Jan Dobrzyński: Jak to nie?)
No tak. Proszę sobie przesłuchać nagranie.
Ja zapytałam dokładnie o to, czy pan lub komisja 

rozważaliście konflikt interesów w pana przypadku. 
Nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie.)
Bardzo chciałabym ją usłyszeć.
A drugie pytanie, jakie zadałam, to pytanie o to, czy 

są w Senacie – bo nie znalazłam tego w dokumentach, 
a jestem pierwszy raz w Senacie – jakieś zasady regulu-
jące konflikt interesów w Senacie. Tylko o to zapytałam 
i bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie.

Senator Grzegorz Bierecki:

Odpowiadam precyzyjnie: ani w tej kadencji, ani 
w poprzedniej kadencji nikt nie pytał mnie o konflikt 
interesów i nie rozważał mojego konfliktu interesów. 

(Senator Barbara Zdrojewska: Pan też nie roz-
ważał?)

Ja także nie rozważałem, ponieważ on nie wystę-
puje. Proszę zapoznać się z ustawą o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora. Myślę, że tam to wszystko 
jest ładnie wyjaśnione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o pytanie panią senator Rotnicką. 
Przypominam o minucie.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Staram się nigdy nie przeciągać moich pytań ani 
wypowiedzi, Panie Marszałku.

Mam pytanie następującej treści. Znana jest mi 
opinia naszego Biura Legislacyjnego i w niektórych 
momentach uwagi te wydają mi się bardzo zasadne. 
Chciałabym zapytać, czy komisja rozważała te uwagi 
i czy przychyliła się do nich. To pierwsze pytanie.

Drugie to tylko uwaga, że instytucje, które będą 
obciążone tym podatkiem, jednak do tego jakoś się 
przygotowują, bo między innymi polski bank PKO 
BP już mówi o tym, że zwolni od trzystu do sześciuset 
osób po wprowadzeniu tego podatku.
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(senator R. Dowhan) Ja też dziękuję. Pan senator Dowhan daje mi oka-
zję do odpowiedzi na pewne mity. Co prawda głów-
nie pan Petru snuł takie opowieści, że to będzie dla 
SKOK. Przyznaję uczciwie, że nie słyszałem tego 
od polityków Platformy, to był pan Petru. No, ale 
jaki ekonomista, takie wnioski, tak bym powiedział. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Zgłaszała się pani senator Zdrojewska. Czy z ko-

lejnym pytaniem, czy to riposta do poprzedniego?
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, nie. Już zada-

łam pytanie i uzyskałam odpowiedź.)
Staram się pilnować kolejności zgłoszeń.
A więc teraz pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja teraz tylko, 
tak uzupełniająco do tego poprzedniego pytania, bo to 
było dosyć istotne, chciałabym zapytać, ile SKOK-ów 
zostało dotychczas objętych programem postępowa-
nia naprawczego lub planem naprawczym.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Tym się komisja nie zajmowała i nie dotyczy to 
tego opodatkowania…

(Senator Grażyna Sztark: Ale pan tak ładnie od-
powiada…)

Powiem pani szczerze: przestałem być prezesem 
kasy krajowej, centrali kas w 2012 r. i nie mam 
bieżącej informacji. Informacja o tym, ile kas ma 
program naprawczy itd., jest przecież informacją 
zastrzeżoną, chociaż ku mojemu zdumieniu wielo-
krotnie słyszałem różne liczby podawane przez ak-
tualnego szefa nadzoru nad rynkiem finansowym, 
co mnie bardzo dziwiło, bo nie robił tego na przy-
kład w stosunku do sektora banków spółdzielczych 
ani też nie wymieniał z nazwy banków komercyj-
nych, dużych banków komercyjnych, które znaj-
dują się w programach naprawczych. Rozumiem, 
że takie było zapotrzebowanie polityczne. Ten pan 
doprowadził do tego, że Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego zaangażował się w działania poli-
tyczne, ale to jest temat na odrębną dyskusję. Mam 
nadzieję, że kiedy do tych wszystkich spisanych 
rozmów i czynów dotrą właściwe organa, to będzie 
okazja do rozmowy.

(Senator Grażyna Sztark: Też mamy taką nadzieję.)

Jednak chcę pana o coś zapytać. Jest pan świetnym 
bankowcem. Gratuluję, to naprawdę jest cenne. Wcale 
panu tutaj nie zazdroszczę, a jeśli zazdroszczę, to tak 
pozytywnie. 

Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest trochę źle 
odbierane – albo czy nie jest to źle konstruowane – że 
ten podatek jednych dotyka, a drugich nie, że łamie 
zasady równej konkurencji? Pan jako, nie wiem, twór-
ca, właściciel, współwłaściciel czy dawny właściciel 
SKOK jest dzisiaj z tego zwolniony, a pana konku-
rencja – nie. Czy jest uczciwe wprowadzanie tego 
podatku dla jednych, a dla drugich nie?

(Senator Grzegorz Bierecki: To bardzo łatwe py-
tanie, odpowiadam…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.
(Senator Waldemar Bonkowski: Zwolnione są ban-

ki spółdzielcze.)

Senator Grzegorz Bierecki:

Odpowiadam. Zwolnione są banki spółdzielcze. 
Spółdzielcza kasa, w której społecznie pełnię funkcję 
przewodniczącego rady nadzorczej, Kasa Stefczyka 
–ona ma ponad 7 miliardów zł w aktywach, a te środ-
ki stanowią właśnie 57% aktywów sektora – będzie 
podlegała temu podatkowi. Myślę, że odpowiadam 
tu w całości na pańskie pytanie. Tak więc korzyść… 
Ja słyszałem w Sejmie te pohukiwania, że to jest ro-
bione dla SKOK. No, 57% aktywów sektora SKOK 
podlegać będzie opodatkowaniu, a 100% aktywów 
sektora banków spółdzielczych nie będzie podlegać 
temu opodatkowaniu. Ja się bardzo cieszę z tego, bo…

(Głos z sali: Co pan tak skacze tutaj?)
…bo Kasa Stefczyka da sobie radę z tym podat-

kiem.
(Głos z sali: Niewyspany pan jest czy co?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo pro-

szę o ciszę.)
Kasa Stefczyka da sobie radę z tym podatkiem. 

To jest…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panuję nad sy-

tuacją.)
Ten podatek jest dobrze wyskalowany. Jest dobrze 

wyskalowany.
(Senator Robert Dowhan: Ja chcę słuchać, bo bar-

dzo fajnie odpowiada.)
Ten podatek jest bardzo dobrze…
(Senator Robert Dowhan: I bardzo cenię te od-

powiedzi…)
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Dlaczego była ta niechęć? No, taka była konstrukcja 
państwa przez osiem lat.

(Senator Grażyna Sztark: Premier Morawiecki…)
Ta grupa, ta rada gospodarcza przy premierze Tusku 

składała się przecież z prezesów albo głównych ekono-
mistów banków zagranicznych działających w Polsce, 
banków zagranicznych działających w Polsce.

(Senator Grażyna Sztark: I premiera 
Morawieckiego.)

Wyobraźcie sobie państwo, co by się działo, gdyby 
na przykład Angela Merkel miała radę gospodarczą zło-
żoną z prezesów banków amerykańskich, angielskich, 
chińskich. Co by się działo? Co by się działo? A w Polsce 
tak było przez wiele lat i nikogo to nie dziwiło.

(Rozmowy na sali)
No nie mieliście państwo z tym problemu. Ja mia-

łem, ja miałem z tym problem. Uważałem, że ci ludzie 
nie powinni być w tym miejscu…

(Senator Czesław Ryszka: Kondominium…)
…ponieważ oni nie reprezentowali… Oni zawsze 

znajdowali się w konflikcie…
(Senator Grażyna Sztark: Premier Morawiecki 

nas wyprowadzi…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Senator, 

bardzo proszę o ciszę.)
…oni zawsze znajdowali się w konflikcie intere-

sów, bo będąc pracownikami zagranicznego banku, 
mieli doradzać w sprawie polskiej polityki gospodar-
czej polskiemu premierowi. Uważam, że to było prze-
kroczenie granic, ale to się skończyło, oczywiście, to 
się skończyło. Ja mówię o ludziach, którzy wtedy byli 
zatrudnieni na tych stanowiskach…

(Głos z sali: Ale co to ma wspólnego z tą ustawą?)
(Rozmowy na sali)
…pracowali w tych bankach… Słyszałem o pre-

mierze Morawieckim. Pan premier Morawiecki nie 
jest już prezesem tego banku, on teraz pracuje dla 
państwa polskiego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Gawędę.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, dosłownie przed 

momentem powiedział pan coś, o co chcę dopytać, 
korzystając z pana wiedzy i doświadczenia, bo nie 
wiem, czy czasami to pytanie nie wykracza nieco 
poza zakres dzisiejszych prac komisji. 

Jaki jest udział banków danego kraju Unii 
Europejskiej w rynku własnym? Mam tu na myśli na 
przykład naszych zachodnich sąsiadów. Jaki te banki 
regionalne, samorządowe, landesbanki mają udział 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rusieckiego.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, bardzo ciekawie i kompetent-

nie pan odpowiada na wszystkie pytania, mówiąc 
o kwestiach, które wzbudzają zainteresowanie. Mnie 
zainteresował fragment pana wypowiedzi dotyczący, 
jeśli mogę to tak określić, powszechności w krajach 
Unii Europejskiej podatku od instytucji finanso-
wych, przynajmniej od 2010 r. Pytam o to dlatego, 
że w przekazie medialnym niektórych dziennikarzy, 
szczególnie z mediów elektronicznych, dominuje 
informacja, jakoby ten podatek miał obowiązywać 
właśnie na Węgrzech, gdzie jest to mocno krytyko-
wane, i w Polsce. 

Moje pytanie dotyczy tego, jak pan jako ekono-
mista, finansista sądzi, dlaczego w Polsce w 2010 r. 
nie wprowadzono tego podatku w ramach poszu-
kiwania dodatkowego źródła dochodu do budżetu 
państwa. Dlaczego objawiali się tacy doradcy tajni lub 
mniej tajni pana premiera Tuska czy pana ministra 
Rostowskiego jak pan Petru, którzy myśleli zupełnie 
w innym kierunku, jeśli chodzi o konstruowanie no-
wych źródeł dochodu w budżecie? Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: I mówili, że będziemy zieloną wyspą.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Tu dotykamy pytania o model państwa. Ja w po-

przedniej kadencji, kiedy omawiane były ustawy 
okołobudżetowe, za każdym razem pytałem ministra 
finansów, najpierw Rostowskiego, a potem Szczurka, 
dlaczego nie wprowadza podatku bankowego, dlacze-
go nie wprowadza podatku od hipermarketów, dla-
czego odbiera pieniądze, niewielkie pieniądze, jakieś 
małe dodatki… Pamiętam to humorystyczne wręcz 
działanie polegające na odbieraniu groszy na dojazdy 
do pracy Służbie Więziennej. Prawda? Zdaje się, że 
po 16 zł odbierano tym ludziom, żeby się budżet spiął. 
Prawda? A jednocześnie była niechęć do sięgnięcia 
do tych tak zwanych głębokich kieszeni, o których 
mówiłem. To za każdym razem… Do sprawdzenia; to 
w stenogramach się znajduje. Zawsze o tym mówiłem. 
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datki są różnie ukształtowane. Przecież każdy, kształtu-
jąc ten podatek, w różny sposób chce modelować rynek 
finansowy. Na przykład w Wielkiej Brytanii ten podatek 
nie jest od aktywów, ale od pasywów. Dlaczego od pa-
sywów? Ponieważ rząd brytyjski zauważył, że bardzo 
interesujące byłoby doprowadzenie do sytuacji, kiedy 
bankom nie opłacałoby się przyjmować dużych lokat, 
kiedy banki same odmawiałyby klientom, wypychały 
tych klientów na rynek: a idźcie, kupcie obligacje przed-
siębiorstw, zaangażujcie się, pożyczcie komuś sami te 
pieniądze; jak przyniesiecie do nas więcej niż wynosi 
suma depozytu gwarantowanego przez bankowy fun-
dusz gwarancyjny – bo do tego poziomu ten podatek 
jest niski – to bank da wówczas atrakcyjną ofertę. A dla 
tych, którzy mają i przynoszą duże pieniądze, będzie 
miał nieatrakcyjną ofertę. Czyli jest, można powiedzieć, 
zjawisko wypychania pieniądza do gospodarki. Przecież 
nie chodzi o to, żeby pieniądze, oszczędności zgroma-
dzone w bankach rosły tam w nieskończoność, bo to jest 
groźne i niedobre dla gospodarki. Najlepiej ujął to japoń-
ski premier, który, żeby zniechęcić swoich rodaków do 
bezustannego oszczędzania w bankach, powiedział: use 
it or lose it, czyli „użyjcie tego albo to stracicie”.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam następujące pytanie. 

Wyczytałem na jednym z portali internetowych, że 
według analizy Global Financial Integrity, między-
narodowej organizacji prowadzącej badania na temat 
nielegalnych przypływów finansowych, za granicę 
trafia aż 5% polskiego PKB, czyli 90 miliardów 
rocznie. Najwięcej takich transferów dokonują zagra-
niczne korporacje, w tym niemieckie firmy. Obecnie 
niektórzy upatrują w tym również tło ataków na rząd 
Polski i na Polskę na arenie europejskiej.

Czy znana jest panu ta informacja i czy mógłby 
ją pan w jakiś sposób skomentować? To jest pierwsze 
pytanie.

I moje drugie pytanie. Ponieważ wspomniał pan 
o przewodniczącym KNF z nominacji Platformy 
Obywatelskiej, chciałbym się dowiedzieć, czy we-
dług pana wiedzy w stosunku do przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego mają w tej chwili miej-
sce jakieś postępowania prokuratorskie, czy nie. Czy 
wie pan coś na ten temat? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

w obrocie instrumentami finansowymi w swoim kraju, 
a jaki jest udział polskich banków w rynku polskim? 
I czy ta ustawa, potocznie określana jako ustawa o po-
datku bankowym, może być szansą, by ten niekorzyst-
ny poziom wyrównać czy nawet go podnieść na ko-
rzyść banków naszych, rodzimych, polskich? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Przypomniałem sobie, że byłem jeszcze winien in-

formację o tym, w jakich krajach… Czternaście kra-
jów Unii Europejskiej ma ten tak zwany podatek 
bankowy. To są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
Holandia, Belgia, Szwecja, Węgry, Słowenia, Austria, 
Cypr… Chyba wszystkie wymieniłem.

Jeżeli chodzi o strukturę sektora bankowego… 
W Polsce mamy dominujący kapitał zagraniczny. To 
jest jeden z problemów, które zastajemy po latach 
jednej polityki gospodarczej, jednego planu gospo-
darczego, planu gospodarczego, który najpiękniej 
ostatnio określił w niemieckiej prasie jeden z pro-
minentnych niemieckich działaczy gospodarczych, 
zaraz sprawdzę nazwisko… Jak powiedział, to był 
taki plan, że Polska miała być stołem warsztatowym 
dla niemieckich przedsiębiorstw.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator sprawozdawca mógłby podać 

przynajmniej – bo wymienił pan, ile to jest krajów 
– wysokość stawek podatku w tych krajach? Jeżeli 
pan ma takie dane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

We wszystkich panu nie wymienię, ale postaram się 
podać panu sporo przykładów. Na przykład brytyjska 
ustawa – od 0,075 do 0,1. Węgry, przytaczałem – 0,3. 
Z tym że trzeba na jedną sprawę zwrócić uwagę: te po-

(senator A. Gawęda)
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okazało się, że ta ustawa będzie wykorzystana jako 
pretekst do próby dokonania zmowy w celu wymu-
szenia wyższych cen, to oczywiście państwo pol-
skie dysponuje Urzędem Ochrony Konsumentów 
i Konkurencji, który ma przeciwdziałać tego typu 
próbom zachowań monopolistycznych czy zmowom 
monopolistycznym.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
To moje ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, po-

nieważ…
(Senator Krystian Probierz: Nie wierzę.)
Nie wierzy pan? Szkoda, myślałem, że pan wie-

rzący.
Chciałbym zapytać, czy mógłby pan podać stawkę 

podatku. Bo wczoraj między pierwszym a drugim 
czytaniem w Sejmie ona się zmieniła – nie wiem czy 
później się nie zmieniła, bo to dzieje się tak szybko – 
i radyklanie wzrosła. Dobrze, że mamy trzy czytania, 
a nie więcej, bo ta stawka pewnie byłaby dużo, dużo 
większa. Jaka jest dzisiaj stawka, nad którą debatu-
jemy? Bo trochę się pogubiłem w tych wszystkich 
materiałach.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma w druku.)

Senator Grzegorz Bierecki:

Nie dziwię się, Panie Senatorze, mógł się pan po-
gubić, to prawda. Bo ta ustawa była zmieniana, wy-
łączane były poszczególne pozycje bilansowe z pod-
stawy opodatkowania, na przykład zostały wyłączone 
obligacje Skarbu Państwa z bilansów banków. Tak 
więc były różne operacje, także przecież w stosunku 
do zrzeszeń banków spółdzielczych, tu też pojawiło 
się wyłączenie. Ulegały zmianie także progi, pułapy. 
Dla firm, dla towarzystw ubezpieczeniowych ten pu-
łap został obniżony do 2 miliardów zł, a jednocześnie 
została zmniejszona stawka dla nich. No więc aktual-
na stawka wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania 
miesięcznie – art. 7 ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie 

o wpływ podatku bankowego na sytuację na giełdzie 

Senator Grzegorz Bierecki:

Jeżeli chodzi o pytanie o postępowania prokura-
torskie wobec pana przewodniczącego Jakubiaka, to 
nie mam takiej informacji. Widziałem różne artykuły 
prasowe, ale nie wiem, czy są one wiarygodne. Nie 
mam żadnej potwierdzonej informacji. Ale myślę, 
że pan senator może o to zapytać. Zresztą, mógłbym 
tak ładnie odpowiedzieć, komisja nie zajmowała się 
wspomnianą kwestią. 

Jeżeli chodzi o mój komentarz do kwestii 90 mi-
liardów zł wypływających z Polski… Tak, te liczby 
są pewnie prawdziwe. I myślę, że warto będzie o to 
zapytać też w kontekście polityki monetarnej czy 
polityki Narodowego Banku Polskiego. Wkrótce 
będziemy tutaj mieli kandydatów do Rady Polityki 
Pieniężnej, zdaje się, że na styczniowym posiedzeniu 
będziemy przecież, jako Senat, wybierali trzy osoby 
do Rady Polityki Pieniężnej. I warto wówczas zapytać 
o wspomnianą kwestię, bo ma ona przecież wpływ 
na zarządzanie rezerwami walutowymi, na ryzyko 
destabilizacji polskiego pieniądza i utraty naszych 
rezerw. Gwałtowne wycofanie środków za granicę 
może istotnie naruszyć nasze rezerwy. Ale myślę, 
że to już na innym posiedzeniu będziemy mieli oka-
zję rozmawiać o polityce monetarnej, o rezerwach 
i o wielkości środków, które do Polski wpływają 
i które z niej wypływają. Bo to są właśnie kluczowe 
pytania do członków Rady Polityki Pieniężnej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Słoń, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy podczas obrad 

komisji był poruszany wątek oczekiwania instytucji fi-
nansowych, banków na to, że będą mogły zaistnieć na 
polskim rynku finansowym w sytuacji, gdyby istniejące 
już na nim instytucje finansowe i banki zaczęły zawy-
żać koszty transakcji i te koszty spadłyby na klientów 
wspomnianych instytucji? Czy istnieje zjawisko bloko-
wania wejścia na polski rynek instytucji takiego typu 
lub banków? Czy ono istniało i czy w jakiś sposób mo-
żemy mu przeciwdziałać po to, żeby regulacje związane 
z opodatkowaniem nie odbiły się na klientach? Dziękuję.

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak, w trakcie posiedzenia ta kwestia była 
poruszana. Chodzi o rolę Urzędu Ochrony 
Konsumentów i Konkurencji, który może skutecz-
nie przeciwdziałać próbom zawyżania cen, a tak-
że stosowania zmowy bankowej. Tak więc gdyby 
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Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Senatorze, jeśli pański bank bezzasadnie 
podniósł panu opłaty, to proponuję zrobić to, co robili 
Amerykanie, była przecież wielka akcja…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zmienić bank.)
Tak, proponuję po prostu zmienić bank, poszu-

kać sobie innego banku. Takie zachowania kon-
sumentów, jeśli będziemy także ułatwiali… Bo 
bardzo ważne jest, aby zgodnie z zaleceniami Unii 
Europejskiej ułatwiać transfer rachunków pomiędzy 
bankami. Takie ułatwienia w dużym stopniu znaj-
dują się w polskich przepisach, ale one jeszcze nie 
są jak gdyby dostatecznie uświadomione konsumen-
tom. Więc ta łatwość przenoszenia rachunków, to, 
że banki nie mają możliwości przywiązania klienta 
do siebie, jak, krótko mówiąc, chłopa do ziemi, jest 
bardzo ważne i to jest najlepsze działanie. Takie 
działanie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja nie o swoją 
sytuację pytałem.)

…wywołuje natychmiastową reakcję, bo uświa-
damia, że właśnie doszło się do ściany. Ja mówiłem 
o rynkowym podejściu do cen usług. Kiedyś jeden 
z prezesów banków na pytanie, dlaczego karty kredy-
towe w Polsce są tak drogie odpowiedział, że dlatego 
są tak drogie, bo mogą być. To jest przecież proste. 
No, skoro da się tyle wziąć, to tyle się bierze. To tyle.

Jeżeli chodzi o przyczyny wzrostu cen usług 
w bankach, to w trakcie posiedzenia na to pytanie 
odpowiadał, jak mi się wydaje, chyba prezes Związku 
Banków Polskich. I on mówił, że nie widzi tutaj wzro-
stu cen w niektórych bankach jako formy…

(Senator Mieczysław Augustyn: To wiemy.)
…antycypacji podatku, widzi to raczej jako próbę 

zrekompensowania sobie kosztów wpłat na Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny czy też na fundusz pomocowy 
dla kredytobiorców frankowych. Także wynika to 
z różnych presji regulacyjnych regulatora na two-
rzenie rezerw w związku z kredytami frankowymi 
i zmianami w ogóle w podejściu do polityki kredyto-
wej. Tak więc to jest cały kompleks przyczyn, które 
mają wpływ na poszukiwanie… Właściciele cisną na 
takie same zyski, więc trzeba je znaleźć i poszukiwa-
ne są tutaj głównie dochody prowizyjne, różne opłaty. 
Ale, jak powiedziałem, wejście w życie tej ustawy 
może mieć bardzo dobry wpływ na tę sytuację. To 
zwiększy konkurencję i może sprawi… I tego panu 
senatorowi życzę, żeby pan senator zainteresował 
się usługami… Ja może… Ja nie chcę reklamować 
swego… Ale niech pan zajrzy do najbliższego banku 
spółdzielczego…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

warszawskiej. Tu tylko przypomnę, że kiedy pojawiła 
się zapowiedź podatku bankowego, warszawska gieł-
da dalej dołowała – dołuje już od ponad roku – a w tej 
chwili cały czas rośnie. Co pan na to?

(Senator Robert Dowhan: Nie o polską giełdę 
chodzi.)

Senator Grzegorz Bierecki:

To jest, Panie Senatorze, dowód na niezależność 
tych dwóch zjawisk. To właśnie znaczy, że ten poda-
tek nie ma wpływu, krótko mówiąc, na zachowania 
giełdowe, że jedno z drugiego nie wynika. Mógłby 
mieć, gdyby ta giełda inaczej działała, ale ona jest 
dość specyficznym organizmem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Zapewne czytamy podobną prasę. Część komen-
tatorów…

(Senator Grzegorz Bierecki: Pan senator czyta 
tygodnik „wSieci”?)

(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Chyba nie.)
Tu mnie pan złowił w sieć.
(Senator Grzegorz Bierecki: Gratuluję, to bardzo 

dobry tygodnik.)
Część mediów donosi – a ja na podstawie swego 

konsumenckiego doświadczenia mogę przynajmniej 
w przypadku niektórych banków to potwierdzić – 
że część banków w ostatnim czasie rzeczywiście 
podniosła niektóre opłaty. Komentarze są takie, że 
‒ ponieważ zamiary w tym zakresie były głośno wy-
powiadane ‒ banki dużo wcześniej zdyskontowały tę 
sytuację, podnosząc opłaty. 

Czy rozmawialiście państwo o tym na posiedzeniu 
komisji, czy jest jakaś orientacja w tym zakresie? Bo 
nie ulega wątpliwości, że bank ma pieniądze albo 
depozytariuszy, albo kredytobiorców i że zapłaci ten 
podatek z naszych pieniędzy, bo innych nie ma. Więc 
musi je albo pozyskać, albo zmniejszyć zyski, praw-
da? Dlatego chciałbym, żeby pan się do tego odniósł, 
zarówno do tych prasowych doniesień, jak i do mo-
jego doświadczenia przynajmniej z dwóch banków.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

(senator C. Ryszka)
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(wicemarszałek G. Czelej) wynosiły w granicach 31 miliardów zł. W 2014 r. to 
było 16,2 miliarda, w 2013 r. – 15,4 miliarda. 

Czy więc nie uważa pan, że ten podatek, który 
wprowadzamy, jest jeszcze za niski? I czy z tymi fak-
tami, które tutaj podałem, pan się zgadza? Dziękuję 
bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Z faktami w pełni się zgadzam. No, trudno dys-
kutować z faktami. Tak, rzeczywiście, takie kwoty 
są przecież prawdziwe.

Czy podatek jest na właściwym poziomie? Myślę, 
że został on dobrze wyliczony. On jest, powiedział-
bym, na poziomie europejskim, czyli jeśli się porówna 
wielkości obciążeń, to, jak myślę, okaże się, że jest on 
na poziomie europejskim. A więc nie będzie zachęt 
do przenoszenia działalności do innych krajów, jak to 
jest na przykład z powodu przeregulowania instytucji 
płatniczych w Polsce – bo w tej chwili instytucje płat-
nicze poszukują siedzib poza Polską i nagle Czechy 
stają się bardzo modne. Prawda? A więc na to trzeba 
zwracać uwagę. Tak więc myślę, że ten podatek jest 
na właściwym poziomie. Po pół roku, a najlepiej po 
roku będzie to można ocenić. Zobaczymy, jakie będą 
zachowania rynkowe, jak się firmy ułożą wobec tego 
podatku, i przecież można będzie go skorygować. 
Można będzie go skorygować. Podatek nie jest prze-
cież czymś, co… To nie jest prawo fizyczne, prawda? 
To jest wola ustawodawcy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję.
(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Czy przedstawiciel rządu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale jeszcze ja mam 

pytanie.)
(Senator Grzegorz Bierecki: No to proszę.)
Ale zakończyłem ten etap, Panie Marszałku. Nikt 

się nie zgłaszał.
(Senator Robert Dowhan: Zgłaszał się pan mar-

szałek. Zgłaszał się, zgłaszał.)
(Głos z sali: Za późno. Jesteśmy w następnym…)
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chcę pana do-
pytać w kwestii zwolnień itd., a także progów, jeżeli 
chodzi o SKOK.

(Głos z sali: Głośniej.)
Chcę pana dopytać o SKOK. Powiedział pan, że 

57% SKOK jest…
(Senator Grzegorz Bierecki: Aktywów, aktywów.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Gros swoich 
oszczędności tam trzymam.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Chapeau bas!)

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie. Czy pan senator zgadza się z opi-

nią wygłoszoną przez profesora Rybińskiego, cytuję: 
„W Polsce musi dojść do zmian w nadzorze finanso-
wym. Powinny powstać regulacje, które uniemoż-
liwiają bankom stosowanie nieprzejrzystej polityki 
cenowej, za którą kryje się skubanie klientów”? Czy 
pan zgadza się z tą opinią wygłoszoną przez pana 
profesora Rybińskiego odnośnie do nadzoru finan-
sowego w kontekście również podatku bankowego? 
Konkluzja tej wypowiedzi profesora Rybińskiego jest 
taka: „Polityka opodatkowania banków będzie sku-
teczna, gdy będzie realizowana inna wizja nadzoru 
finansowego w Polsce. To pozwoli ludziom poznać, 
jakie są naprawdę ceny w bankach, to uniemożliwi 
nadmierne skubanie klientów”.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

To prawda, zgadzam się w pełni z tą opinią. Nawet 
pamiętam, że sam przytaczałem bardzo bulwersują-
cą dla mnie wypowiedź szefa nadzoru finansowego, 
który powiedział, że banki zagraniczne w Polsce są 
dlatego, że… to znaczy nie ze względu na rozmiar 
rynku, ale ze względu na jego rentowność. A więc 
on doskonale wie, że ta rentowność w działalności 
zagranicznych banków w Polsce jest nadmierna, a nic 
z tym nie robi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Senatorze, profesor Kazimierz Poznański 
z Uniwersytetu Waszyngtońskiego podał kiedyś ta-
kie dane: w Polsce 85% sektora bankowego zostało 
sprzedane za 5% wartości odtworzeniowej. Profesor 
Jan Szewczak mówił, że zostało to sprzedane za jakieś 
25 miliardów, to jest o mniej więcej 200 miliardów 
taniej, niż można było zebrać. Z kolei w latach 2014 
i w 2013 czyste dochody banków po opodatkowaniu 
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(senator B. Borusewicz) w oderwaniu od celu tego podatku. Przecież wiemy, 
na co jest ten podatek. Ten podatek ma sprawić… 
ma pomóc, ma być jednym z narzędzi poprawy sy-
tuacji demograficznej Polski i ma przeciwstawić się 
przewidywanemu przecież zmniejszeniu się narodu 
polskiego w ciągu pięćdziesięciu lat do szesnastu mi-
lionów ludzi. Taki jest cel tego podatku. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Konrad Raczkowski: Nie.)

Nie.
Witam pana ministra Raczkowskiego.
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 pragnie zadać takie pytanie?
Pani senator Zdrojewska, proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Chciałabym… Mamy taką ścieżkę projektów po-

selskich. Rząd nie przygotowuje projektów, ale myślę, 
że tak naprawdę nie posłowie będą odpowiadali za 
skutki finansowe na przykład nowych podatków, tylko 
rząd. Już nie wchodząc w szczegóły, bo o tym pewnie 
sobie porozmawiamy w czasie dyskusji, chciałabym 
zapytać, czy Ministerstwo Finansów nie tylko poli-
czyło dokładnie to, ile ten podatek przyniesie, ale też 
oszacowało ewentualne problemy i straty, jakie się 
wiążą z wprowadzeniem tych podatków. 

Wiemy już, że media donoszą o zwolnieniach 
w PZU… w PZU chyba jeszcze nie, ale w PKO BP 
i w kilku innych bankach w Polsce, gdzie oczywiście 
nie pracują krasnoludki ani jacyś niedobrzy bankierzy 
z Unii Europejskiej, tylko polscy, dobrze wykształce-
ni absolwenci naszych uczelni, którzy są tam zatrud-
nieni. Mówi się w kontekście tych zwolnień o bardzo 
dużych liczbach, sięgających kilku tysięcy. Koledzy 
wspominali też o wzrostach pewnych opłat itd. Czy 
państwo starali się to jakoś oszacować? To jest moje 
pierwsze pytanie.

A drugie moje pytanie jest takie. Kiedy możemy 
się spodziewać, na kiedy państwo zaplanowali – czy 
to będzie na przykład po roku obowiązywania tego 
podatku – jakąś ewaluację, ocenę? Czy będziemy 
mogli wysłuchać jakiegoś sprawozdania na ten temat 
w Senacie? Dziękuję.

Aktywów SKOK, tak.
(Senator Grzegorz Bierecki: Aktywów sektora.)
A ja chciałbym wiedzieć, jak to wygląda, jeżeli 

chodzi o liczbę SKOK. Ten podatek z dwóch powo-
dów nie obejmuje… Dotyczy to tych instytucji finan-
sowych, banków, które mają aktywa poniżej 4 miliar-
dów zł – to jeden powód. I drugi powód: dotyczy to 
tych banków, które są w postępowaniu naprawczym. 
Czyli jest tak z dwóch powodów. 

Proszę mi więc powiedzieć, ilu SKOK ten podatek 
nie obejmuje ze względu na tę wysokość aktywów… 
Albo inaczej: ile SKOK on obejmuje? Bo tak będzie 
chyba łatwiej. Dwa, cztery?

(Senator Grzegorz Bierecki: Łatwiej, tak.)
Z kolei ilu SKOK nie obejmuje on ze względu na 

postępowania naprawcze?
(Senator Czesław Ryszka: Pytanie do KNF.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

To pierwsze pytanie jest bardzo łatwe. Około 57% 
aktywów sektora SKOK to Kasa Stefczyka. Jedna. 
Ponad 7 miliardów zł w aktywach. No i ją to obejmuje. 
Pozostałych czterdzieści kilka kas… Przepraszam, ale 
od trzech lat nie zajmuję się szefowaniem centrali kas. 
Pozostałych czterdzieści kilka kas posiada łącznie 
około 43% aktywów sektora, no i one nie podlegają 
temu opodatkowaniu.

Ile kas jest w postępowaniu naprawczym, nie 
wiem. To już zresztą mówiłem wcześniej. Nie chcę 
takiej liczby podawać, bo nie mam tej informacji, ale 
jeśli pan senator… Tak samo jak nie jestem w sta-
nie panu odpowiedzieć, ile banków spółdzielczych 
znajduje się w programie naprawczym. Wiem, że 
Bank Polskiej Spółdzielczości, bo przeczytałem to 
na ich stronie internetowej, widziałem ich sprawoz-
danie roczne i tam ta informacja się znajduje, więc to 
mogę powiedzieć. Wiem, że z banków komercyjnych 
w programie naprawczym znajduje się bank Getin 
i też nie będzie podlegał opodatkowaniu, ale to… 
Szczegółowymi danymi być może dysponuje pan 
minister, a jeśli nie, no to oczywiście można zapytać 
KNF.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze, zapytam pana ministra.)

Może jeszcze tylko ostatni komentarz… Nawet 
dobrze się stało, że w takiej kolejności rozmawiamy 
o tym podatku bankowym, po dyskusji o sześcio-
latkach, po zastanawianiu się nad rolą demografii 
w Polsce. Podatku i jego roli nie można rozpatrywać 
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Drugie pytanie. My w tej ustawie jako podstawę 
opodatkowania przyjmujemy aktywa. W większości 
rozwiązań europejskich przyjmuje się raczej pasywa 
instytucji finansowych, choć oczywiście nie wszę-
dzie. Wydaje się, że opodatkowanie aktywów ma sens 
w tych krajach, w których ma miejsce przerost sektora 
bankowego, czyli jest on bardzo silny, natomiast pasy-
wa, jeżeli już, to powinny być opodatkowane w tych 
krajach, w których ten sektor jest słabszy. Czy nie 
rozważaliście państwo, pan jako minister finansów, 
że być może lepszym rozwiązaniem dla naszego sys-
temu, dla systemu w takiej kondycji byłoby opodat-
kowanie pasywów, a nie aktywów? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi o opi-
nię Komitetu Stabilności Finansowej, to z tego, co 
wiem, opinia taka na piśmie nie została przedsta-
wiona, ale przedstawiciele komitetu wyrażali swoją 
opinię w toku prowadzonych prac. Opinia general-
nie była pozytywna. Były tam propozycje poprawek, 
właściwie sugestie i komentarz, którego w tej chwili 
w pełni nie przywołam.

Kolejna sprawa to wybór opodatkowania, jakie 
rozwiązanie przyjąć, czy opodatkować aktywa, czy 
pasywa, czy pasywa dodatkowo ze zwolnieniami, czy 
aktywa zbilansowane, powiększone o różne czynniki. 
Konstrukcji tego podatku na świecie jest ileś i one funk-
cjonują, lepiej czy gorzej, ale funkcjonują. W odniesieniu 
do argumentu pana senatora, że opodatkowanie akty-
wów następuje w krajach, w których, jak rozumiem, sys-
tem bankowy jest słabszy… Czy dobrze zrozumiałem?

Senator Kazimierz Kleina:

Nie, nie… Mówiłem, że aktywa są opodatkowane 
w tych krajach, gdzie ten system jest bardziej rozwi-
nięty, czyli gdzie jest bardzo silny system bankowy. 
A więc, jak rozumiem, u nas przyjęto tę koncepcję. 
Jeżeli przyjrzeć się właśnie tym systemom opodatko-
wania w różnych krajach europejskich, to można zo-
baczyć, że przeważa raczej opodatkowanie pasywów.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Nie sposób zgodzić się w pełni z opinią pana sena-
tora. To znaczy trudno powiedzieć, że sektor bankowy 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pani senator o sza-

cunki związane z wprowadzeniem tego podatku, to 
odpowiadam, że szacunki ekonomiczne skutków bu-
dżetowych są na poziomie 4,4 miliardów zł, oczywi-
ście przy uwzględnieniu poprawek, które zostały dzisiaj 
zgłoszone w toku prac komisji. To chciałbym zaznaczyć.

A jakie są skutki dla gospodarki? To, co pani se-
nator była uprzejma zauważyć, w moim przekonaniu 
nie znajduje odzwierciedlenia we wprowadzanym po-
datku, to znaczy zwolnienia w bankach czy polityka 
firm ubezpieczeniowych wynikają z zupełnie innych 
procesów gospodarczych, które w tej chwili zacho-
dzą. Jednym z nich jest informatyzacja prowadząca 
do zwiększenia efektywności i wydajności pracy, co 
skutkuje zwolnieniami. To jest kwestia polityki kadro-
wej danego banku, jednostkowej polityki kadrowej.

Jeżeli chodzi na przykład o PKO BP, to jest to naj-
większy bank, który – w zasadzie jest to informacja po-
wszechnie dostępna, medialna – od iluś lat restruktury-
zuje struktury, centralizując zadania. Być może również 
to jest powodem aktualnie zapowiadanych zwolnień.

Jeżeli chodzi o ewaluację tego podatku, to 
Ministerstwo Finansów przygotowuje w tej chwili 
strategię podatkową, która zostanie przedstawio-
na Radzie Ministrów jeszcze pod koniec stycznia. 
W ramach tej strategii, która w takim czy w innym 
kształcie zostanie przyjęta, system podatkowy jako 
całość, czyli każdy tytuł podatkowy, każdy podatek, 
powinien podlegać takiej ewaluacji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie na wszyst-
kie pytania otrzymaliśmy odpowiedzi na posiedzeniu 
komisji, zresztą nie wszystkie pytania zostały zadane. 

Chciałbym więc zapytać pana ministra, czy 
projekt tej ustawy był opiniowany przez Komitet 
Stabilności Finansowej. Ta ustawa ma niewątpliwie 
istotny wpływ na cały sektor finansowy, ubezpie-
czeniowy, a więc jestem przekonany, że opinia tego 
komitetu byłaby niezwykle istotna dla tej ustawy. To 
jedno pytanie.



99
7. posiedzenie Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 

(podsekretarz stanu K. Raczkowski) powiedziałbym, wchodzi w to opodatkowanie, ale 
część SKOK nie wchodzi w to opodatkowanie nie ze 
względu na wartość kapitału, tylko ze względu na to, 
że są w procesie naprawczym. Ile jest takich SKOK?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Z informacji KNF wynika, że na koniec I kwartału 
roku bieżącego czterdzieści jeden SKOK na pięćdzie-
siąt było objętych postępowaniem naprawczym.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, mam pytanie związane z rodzaja-
mi instytucji finansowych, które są tą ustawą objęte. 
Mamy w tej chwili dziewięć takich rodzajów insty-
tucji, one są wymienione w art. 4 ust 1–9, ale pewne 
nie są objęte tą ustawą. Które jeszcze według pana 
– ta ustawa ma oczywiście cel fiskalny – ze względu 
na przykład na wysokość swoich aktywów powinny 
być objęte tą ustawą?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Konrad Raczkowski: Przepraszam, Panie Senatorze, 
nie usłyszałem początku. Czy byłby pan senator 
uprzejmy powtórzyć, o jakie podmioty chodzi?)

Chodzi o instytucje finansowe. Są różne typy in-
stytucji finansowych na przykład towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych. Proszę mi powiedzieć, jakie 
typy podmiotów, których nie obejmuje w tej chwili 
ta ustawa, z racji dysponowania aktywami powinny 
być objęte tą ustawą ze względów fiskalnych?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Ze względów fiskalnych powinny być objęte dwie 
grupy podmiotów, umownie przyjmując – banki i ubez-
pieczyciele. Jak rozumiem, wątpliwość pana senatora 
może pojawić się w tym zakresie, czy w jakby rozcią-
gnięciu definicji, w takim szerokim ujęciu trzystopnio-
wej definicji można posłużyć się interpretacją, z której 
wynikałoby, że de facto opodatkujemy różne instytucje 
finansowe. Taka nadinterpretacja mogłaby się pojawić, 
mogłaby być przedstawiona przez organy podatkowe. 

w Polsce nie jest silny. On, jeżeli chodzi o… Mamy 
w tej chwili nadpłynność w tym sektorze, czyli cho-
ciażby wartość udzielanych kredytów hipotecznych 
jest kilkukrotnie niższa od sumy kredytów, jaka mogła 
być udzielona, żeby było zapotrzebowanie na akcję 
kredytową ze strony społeczeństwa. A więc nie bar-
dzo przemawia do mnie ta opinia. Czyli jeżeli chodzi 
o zabezpieczenie adekwatności kapitałowej polskiego 
sektora bankowego, to ona jest naprawdę solidna i opie-
ra się na solidnych podstawach. Powiem więcej: duża 
część banków europejskich dopiero dostosowuje się 
do Bazylei III, a my to już posiadaliśmy kilka lat temu 
i posiadamy w chwili obecnej. A więc jeżeli chodzi 
o fakty i te współczynniki finansowe, o których mówię, 
to trochę to nie odpowiada rzeczywistości.

Jeżeli chodzi o oprocentowanie – tutaj pan senator 
sprawozdawca był łaskawy bardzo słusznie zauwa-
żyć, że rentowność tego sektora w Polsce jest bardzo 
wysoka… Ja tylko może podam, że średnie oprocen-
towanie kredytów hipotecznych jest na poziomie 4,5 
do 7%, a oprocentowanie takich kredytów w takich 
krajach jak Szwecja, Dania czy Niemcy nie przekra-
cza 3%, w Hiszpanii również, a w Wielkiej Brytanii 
to oprocentowanie jest na poziomie 3,12% .

Jeżeli chodzi o marże, to one są w Polsce często 
czterokrotnie wyższe niż w innych krajach europej-
skich, a więc to nie jest tak, że ten sektor jest słaby. On 
jest słaby, jeżeli chodzi o udział kapitału zagranicznego 
w stosunku do udziału kapitału polskiego w łącznej 
sumie bilansowej, jeśli tak to można ująć. Z tą opinią 
bym się zgodził, ale inne wydają się nieuzasadnione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy jeszcze w odniesieniu do tego pytania pan 
senator chce zabrać głos?

(Senator Kazimierz Kleina: Ja mam jeszcze kilka 
pytań, ale nie chciałbym zadawać teraz wszystkich, 
tak aby się zmieścić w minucie.)

To może w kolejności, dobrze?
(Senator Kazimierz Kleina: Jeżeli są inni…)
Pan senator Borusewicz. Bardzo proszę, Panie 

Marszałku. A może źle zinterpretowałem pana zgło-
szenie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Moje machnięcie?)
Tak.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, dobrze pan marszałek… Ja chciałem po-
wtórzyć pytanie, które zadałem panu senatorowi 
Biereckiemu, jeżeli chodzi o SKOK, ponieważ otrzy-
małem tylko jedną część odpowiedzi,. Czyli wiem, 
że jeden SKOK ze względu na tę wartość kapitału, 
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(podsekretarz stanu K. Raczkowski) jest praktycznie zerowa, ale one mają krótką rację bytu 
na rynku, jeżeli w ogóle mają. Aczkolwiek, jak pokazu-
ją różne sytuacje, one mogą działać w każdym kraju, bo 
w każdym kraju da się nabrać jakąś grupę klientów…

(Senator Grażyna Sztark: Piramida…)
…i firm, oczywiście na założenie… Są przykła-

dy takich podmiotów w Polsce, są przykłady takich 
podmiotów w innych krajach.

(Senator Grażyna Sztark: Ale czy jest przed tym 
jakieś zabezpieczenie?)

Czy jest zabezpieczenie przed celowym doprowa-
dzeniem do planu naprawczego? Tak, jest. Aktualne 
przepisy już w tej chwili to regulują, a dodatkowo 
wprowadzamy klauzulę o unikaniu opodatkowania, 
tak że ona będzie dodatkowo to domykała systemowo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy instytucje finansowe wy-

mienione w projekcie ustawy jako przyszli podat-
nicy mogą w sposób inny niż przerzucanie kosztów 
tych podatków na klientów zrekompensować sobie 
ten podatek i czy to jest jakaś uniwersalna metoda? 
Czy, według pana, w ogóle istnieje taka metoda? Nie 
jestem finansistą, ale się zastanawiam, czy może to 
wpłynąć na przykład na ożywienie rynku poprzez 
to, że te instytucje będą próbowały zwiększyć ob-
roty, swoją aktywność i w ten sposób będą chciały 
zrekompensować sobie ten podatek.

Drugie pytanie dotyczy tego, czy były jeszcze inne 
instytucje finansowe, które w państwa wstępnym pro-
jekcie były brane pod uwagę, a które nie znalazły się 
wśród tych wyszczególnionych jako przyszli podat-
nicy. Jeżeli były, to jakie i dlaczego państwo ich tutaj 
nie uwzględniliście? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

To nie jest projekt rządowy – zaczynam jak gdyby 
od drugiego pytania – to jest projekt poselski. Czy 
takie instytucje finansowe mogłyby być tutaj ujęte? 
Mogłyby być. Czy wszystkie? Nie. Dlaczego nie? 
Ponieważ niedługo będzie wprowadzany podatek od 
sieci wielkopowierzchniowych i te podmioty, które 
będę objęte tym podatkiem, na pewno nie mogły być 
objęte podatkiem bankowym. Czy inni, na przykład 
franczyzodawcy, cały sektor faktoringu itd., mogliby 
w to wchodzić? W pewnych zakresach tak, w pew-

I od razu jak gdyby uprzedzam kolejne pytanie. 
Jeżeli miałaby się ona pojawić, to interpretacja ogólna 
wyłączyłaby tutaj możliwość dalszej dowolnej inter-
pretacji podmiotów, które by temu podlegały. Czyli, 
jak rozumiem, na dzisiaj mamy te trzy typy pod-
miotów: banki, ubezpieczycieli i firmy pożyczkowe. 
I tych podmiotów ta ustawa dotyczy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Ministrze, ja mam pytanie. Z zapisu ustawy 
wynika, że ustawa zwalnia z podatku banki państwo-
we oraz podatników objętych programem postępowa-
nia naprawczego lub planem naprawczym. Czy ja do-
brze rozumiem, że dotyczy to obecnych podmiotów, 
które podlegają planowi w postępowaniu naprawczym 
i przyszłym działaniom, bo to jest plan naprawczy? 
Czy podmiot, który popadnie w kłopoty finansowe, 
również będzie objęty tym samym programem, czyli 
będzie zwolniony z podatku?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Jeżeli spełni warunki dotyczące objęcia planem 
naprawczym, czyli jeżeli będzie miał przygotowany 
i zatwierdzony plan naprawczy – czy ma w tej chwili, 
czy będzie miał w przyszłości – to tak, będzie tym 
programem objęty.

Senator Grażyna Sztark:

Czy w związku z tym, Panie Ministrze – chcia-
łabym to usłyszeć – czy nie ma takiego zagrożenia, 
że po prostu będzie się opłacało wpaść w tarapaty 
finansowe, żeby być zwolnionym z podatków w przy-
szłości? To jest trochę…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Odpowiem trochę przewrotnie. Jeżeli chodzi o po-
pełnianie czynów prawnie zabronionych, jeżeli ktoś 
w momencie zakładania działalności gospodarczej 
ukierunkuje się na popełnianie czynów prawnie za-
bronionych, to tak… Ale to będzie… Właściwie jest 
ułamek takich osób, kiedy wiarygodność podmiotów 
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(podsekretarz stanu K. Raczkowski) obywatele będą wówczas wybierali ten bank, w któ-
rym będą niższe opłaty czy wyraźnie niższe opłaty.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi o to, dla-
czego taka stawka podatku i czy ona jest najwyższa 
na świecie, to…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie mówię, że na 
świecie.)

Czy ona jest jedną z najwyższych? Na pewno nie 
jest. Musimy pamiętać, proszę państwa, że w rozwa-
żaniach nad podatkiem bankowym musimy wziąć pod 
uwagę dwa główne tytuły, czyli podatek CIT, który jest 
w Polsce na poziomie 19% i to jest główne źródło po-
datkowe banków i instytucji finansowych… Na świecie 
ten podatek dla tych instytucji jest często na poziomie 
39%. Bez rozpatrywania podatku stricte bankowe-
go z wyłączeniem CIT rozmijamy się we wszelkich 
szacunkach. Dopiero jak zsumujemy te dwa główne 
tytuły podatkowe, które są istotą podatku bankowe-
go w większości państw świata, to zauważymy, że ta 
stawka 0,44% w stosunku rocznym, która ma liczne 
wyłączenia, nie jest stawką wysoką przy tak dużej 
rentowności banków, ale i instytucji pożyczkowych 
w Polsce.

Jeżeli chodzi o rentowność, no to ROI jest na po-
ziomie, jeżeli chodzi o ubezpieczycieli, 19%. Żadna 
działalność w Polsce nie daje takiej rentowności. 
I musimy o tym pamiętać. Banki mają ją mniejszą 
o mniej więcej cztery punkty procentowe; w zależ-
ności od banków to jest od czterech do ośmiu punk-
tów procentowych. To jest rentowność na bardzo, 
bardzo wysokim poziomie. Rentowność wielu branż 
w Polsce… Marża jest na poziomie 1–2%. Marże na 
poziomie 4–7% należą do rzadkości.

Senator Kazimierz Kleina:

Pytałem także o to, czy bank państwowy będzie 
wpływał także na obniżanie tych marż i opłat banko-
wych po to, aby klient polski miał tańsze usługi czy 
też porównywalne z kosztami tych usług w innych 
krajach europejskich. Pan wspominał, że u nas te mar-
że, opłaty wszelkiego rodzaju są wyraźnie wyższe niż 
w innych krajach. Czy dzięki temu, że Skarb Państwa 
ma tę dominującą pozycję w Banku Polskim, jest 
szansa na to, żeby to oddziaływanie Skarbu Państwa 
poszło w tym kierunku, aby te koszty obniżyć, dopro-
wadzić do europejskiego poziomu te wszelkie opłaty?

nych nie, jeżeli nie podlegaliby temu podatkowi, 
o którym mówiłem, w niedalekiej przyszłości. 

Jeżeli chodzi o rekompensaty podatków, o to, w jaki 
sposób to zrobić, to na pewno jest taka możliwość. To 
znaczy od osób zarządzających, czyli od tego, jaką 
przyjmą strategię prowadzenia danej firmy, będzie 
zależało to, jaki wypracują model biznesu, który, po 
pierwsze, będzie zgodny z prawem, po drugie, będzie 
się opłacał, a po trzecie, ożywi gospodarkę. Czy jest 
to możliwe? Jest to możliwe. Utrzymywanie na przy-
kład zbyt wysokich wymogów kapitałowych w to-
warzystwach ubezpieczeniowych nie ma specjalnego 
uzasadnienia i nie ma specjalnie takiej praktyki w in-
nych krajach europejskich. To znaczy u nas stosunek, 
zwłaszcza w PZU, aktywów wolnych do innych jest 
bardzo wysoki, więc na pewno to mogą być środki 
inwestycyjne i nie muszą być przeznaczane na wypłatę 
dywidendy. Czy takie możliwości są? Są i powiedział-
bym, że leżą w całości w rękach menedżerów, którzy 
daną grupę czy dany podmiot będą prowadzić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Podatek, jaki 
proponujemy, ten podatek bankowy wynosi w skali 
roku prawie 0,44% podstawy. To jest jeden z wyż-
szych podatków w Europie, spośród tych kilkunastu 
krajów, w których podatek bankowy obowiązuje. 
W jaki sposób ta kwota była wyliczona i dlaczego 
ona ma taki poziom? Czy nie obawia się pan, czy nie 
obawia się rząd, że to może być zbyt duże opodatko-
wanie, które będzie jednak destabilizowało system 
finansowy? Niektóre kraje, na przykład tutaj wspo-
mniane Węgry, z roku na rok obniżają ten podatek, 
w roku przyszłym będzie to chyba 0,3% lub nawet 
jeszcze mniej, a więc wyraźnie widać, że jest tenden-
cja malejąca, a u nas jest on dość wysoki.

I jeszcze jedno pytanie. Pan senator Bierecki 
w swoim sprawozdaniu mówił – mówił to również, 
odpowiadając na pytanie – że w Polsce są bardzo 
wysokie… A, pan minister także wspominał, że są 
duże koszty obsługi kredytów, duże marże i duże 
opłaty, jakie banki stosują. Czy jest szansa na to – bo 
w grupie banków jest jednak dominujący bank z du-
żym udziałem sektora państwowego i państwo ma tam 
duży wpływ – że właśnie ten bank dzięki temu, że 
w nim jest duży udział własności państwowej, przyj-
mie praktykę zmierzającą do tego, aby obniżyć te 
wszelkie opłaty, koszty stosowane przez inne banki, 
tak aby system był zdecydowanie tańszy, niż jest? Bo 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Kleina, proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku, ja przepraszam, że zadaję tak 
sporo pytań. Zwykle staram się raczej tego nie robić, 
bo gdy uczestniczę w posiedzeniu komisji, to tam 
staram się dopytywać o różne sprawy i tam dyskutu-
jemy na te tematy, zresztą zawsze w sposób otwarty. 
Ale to nasze posiedzenie komisji dość gwałtownie 
się zakończyło, bo po prostu rozpoczynało się posie-
dzenie plenarne, a więc nie można było nawet tak do 
końca przedyskutować poprawek, które byśmy chcieli 
zgłosić. Nie mam o to pretensji, tylko informuję, że 
tak jest. I stąd te moje pytania.

I właśnie teraz takie kolejne pytanie. Czy nie roz-
ważaliście państwo, czy pan minister nie rozważał 
tego, żeby część wpływu z podatku bankowego prze-
znaczyć na wzmocnienie funduszu stabilizacyjnego? 
Pytam o to, ponieważ w wielu krajach europejskich 
nawet cały taki dochód – w niektórych jest to dzielo-
ne, jako dochód budżetu państwa – jest przekazywany 
do funduszu stabilizacyjnego po to, aby rzeczywiście 
te środki zebrane w sektorze bankowym wpływały 
także na wzmocnienie tego sektora. One przecież 
byłyby dalej w sektorze finansów publicznych, ale 
dawałyby możliwość bardziej elastycznego działa-
nia i umożliwiałyby stabilizowanie systemu, który 
tu, u nas, szczęśliwie – chwalić Boga – funkcjonuje 
dobrze i nie ma zawirowań, ale to na pewno trzeba 
po prostu pielęgnować.

I druga sprawa. Pan minister zwrócił uwagę na 
kwestię tego, że rentowność sektora bankowego 
w Polsce jest relatywnie wysoka w stosunku do ren-
towności w innych krajach i pewnie jest wyższa niż 
w innych branżach. Na ten problem zwraca uwagę 
także Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Pan profesor Leszek Pawłowicz, który jest jednym 
z wybitniejszych specjalistów w zakresie banko-
wości w Polsce, mówi tak: czy nie lepiej byłoby, 
zamiast wprowadzać podatek bankowy, który ma 
swoje konsekwencje także dla systemu kredyto-
wego itd. – i nie da się ukryć, że to może wywołać 
podwyżkę różnego rodzaju opłat bankowych… 
Mówi on, że może lepiej byłoby właśnie podnieść 
podatek od sektora bankowego w taki sposób, żeby 
był on podatkiem od zysku, i to mogłoby wywołać 
lepszy efekt, mogłoby doprowadzić do takiego… 
zapobiegałoby podwyżce cen, kosztów różnych 
usług bankowych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

To są decyzje leżące w gestii tego konkretnego 
banku. Mówimy tutaj o PKO BP; pan senator na 
pewno ma na myśli ten bank. No, trudno, żeby z ze-
wnątrz wpływać… To zarząd wraz z właścicielem 
musi podjąć decyzję, w jakim kierunku pójdą. Czy 
można to robić efektem skali, wyznaczając trend? 
Oczywiście, że można. Pytanie, czy nawet nie trze-
ba… Jak najbardziej tak. Czy można to zrobić i osią-
gnąć jeszcze większą rentowność? Przypuszczam, 
że tak.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, wydaje się, że nikt tak sprawnie 
nie potrafi się poruszać, że tak powiem, w mean-
drach przepisów jak parabanki zwane tutaj instytu-
cjami pożyczkowymi. Czy ten zapis o 200 milio-
nach zł aktywów nie jest prosty do ominięcia? 
Chociażby przez podział czy zaniżanie… Czy są 
przepisy, które przed tym zabezpieczają? Bo oba-
wiam się, znając praktykę, że może to być zapis 
absolutnie fikcyjny dla tych, że tak się wyrażę ko-
lokwialnie, cwaniaków.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

W zasadzie w większości należy się zgodzić z opi-
nią pana senatora. To znaczy suma… Może inaczej. 
Sektor usług pożyczkowych działa na zupełnie innych 
zasadach niż ubezpieczyciele i inaczej, niż działają 
banki. Tam operacje… Model biznesu opiera się na 
działalności udzielania jak największej ilości poży-
czek, z reguły na niewielkie kwoty. Już pomijam tu 
umowy, jakie są tam zawierane, jakie jest oprocen-
towanie, czy to nie jest w ogóle lichwa w pewnych 
przypadkach. Wiemy, że jest… I istotnie w sytuacji 
takiego zapisu nie wydaje się, aby realne ich opodat-
kowanie w tym momencie było dotkliwe dla sektora. 
Aczkolwiek jakieś będzie na jakimś poziomie. Jakie? 
My takich szacunków nie mamy. Niemniej jednak 
skoro jeden z operatorów, na przykład Provident, za-
trudnia w Polsce ponad jedenaście tysięcy osób, to 
widać, że te osoby muszą na siebie zarabiać – i to 
świadczy o gigantycznym rozwoju w krótkim czasie 
tego sektora.
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Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Ministrze, wspomniał pan o tym, że dla 
tych firm pożyczkowych ta stawka podatkowa tak 
naprawdę jest nieistotna ze względu na wysokie zyski 
przez nie osiągane. Czy uważa pan, że w przypadku 
tych firm pożyczkowych stawka powinna być od-
mienna niż ta, która obowiązuje pozostałe podmioty? 
Ustawa przyjmuje tutaj taką samą stawkę podatkową 
dla wszystkich podmiotów objętych tym podatkiem, 
jednak tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z fir-
mami, przedsiębiorstwami pożyczkowymi, które pro-
wadzą niezwykle lukratywną działalność, więc być 
może tak nisko ustalona stawka jest w ich przypadku 
niewłaściwym uprzywilejowaniem? Czy nie należy 
tego zmienić i podwyższyć tej stawki podatkowej dla 
tego sektora?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Mam tutaj mały dylemat, jeśli chodzi o odpowiedź 
na to pytanie. Wydaje mi się, że właściwe byłoby już 
zachowanie przyjętego zapisu na aktualnym pozio-
mie, jednak w tej chwili organy podatkowe, orga-
ny nadzoru mają możliwość ingerencji, możliwość 
kontroli działalności tychże firm. I wydaje mi się, że 
można by, gdyby ta ustawa weszła w życie, zastoso-
wać równoległe sprawdzenie, dwutorowe, na zasadzie 
check and balance, działalności tego sektora. I wtedy 
okaże się, ile tego podatku by wpływało. Wydaje mi 
się, to by było najbardziej sensowne, bo do tej pory 
nie mieliśmy takich rozwiązań podatkowych, tego 
typu dodatkowych obciążeń dla tego sektora, a on 
jednak przyrósł i przyrasta…

(Senator Grzegorz Bierecki: Błyskawicznie.)
…w bardzo błyskawicznym tempie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze pan mar-

szałek.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, te parabanki, czyli firmy pożycz-
kowe… Chcę pana zapytać, czy są zabezpieczenia, 
które uniemożliwią proste obejście tego podatku. Otóż 
takie widoczne na pierwszy rzut oka proste obejście to 
jest podział tych firm. To jest najprostsze, tak? Podział 
na dwie części, na trzy części, tak, żeby zejść poniżej 
tych 200 milionów. Czy jest zabezpieczenie przed 
takim podziałem? Jeżeli nie ma, to trzeba byłoby to 
zabezpieczyć od tak zwanej strony właścicielskiej. To 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 
Państwo!

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora 
o wzmocnienie funduszu stabilizacyjnego… Nie by-
łoby to właściwe rozwiązanie z punktu widzenia sta-
bilizowania finansów publicznych, utrzymania reguły 
wydatkowej i zarządzania długiem publicznym. Jeżeli 
te środki przesunęlibyśmy do tak zwanej dyspozycji, 
do środków wolnych, ale nieużytych, to nie zabez-
pieczalibyśmy bezpośrednio potrzeb pożyczkowych 
państwa, nie moglibyśmy finansować… Finansowanie 
byłoby w jakimś tam mikroskopijnym, aczkolwiek 
może i znacznym stopniu ograniczone, a być może 
powiększalibyśmy deficyt budżetowy z uwagi na po-
zostawanie tej puli w tak zwanych środkach nieuży-
tych. Nie wydaje się więc, żeby to było rozwiązanie 
dobre, skoro mamy podwójne zabezpieczenie – czyli 
banki płacą podwójną transzę, idzie to generalnie 
podwójnym strumieniem na wspomniany fundusz.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie, o to, co zgłaszał 
pan profesor Pawłowicz… Znam tę propozycję, roz-
mawialiśmy kilkakrotnie na ten temat z panem pro-
fesorem. Proszę państwa, opodatkowanie od zysku… 
Jeżeli posadzimy obok siebie osoby, które mają śred-
nią, nawet nie wybitną wiedzę, to w ciągu jednego 
dnia wypracujemy takie możliwości obchodzenia tego 
podatku… Jak pan senator zażyczy sobie, żeby tego 
podatku nie było 80% wpłaconego, to w ciągu jedne-
go dnia takie mechanizmy wypracujemy, że na koniec 
roku rozliczeniowego tego podatku wpłynie minus 
80%. I jest to jedna z najgorszych form, bo zakładamy, 
że świat jest uczciwy, że jest ten homo economicus 
w rozumieniu ekonomii klasycznej albo w nurcie tak 
zwanej ekonomii neoliberalnej… To, proszę państwa, 
tak nie działa. Przypominam wyraźną lekcję sprzed 
kilku lat, która trwa do dziś. Jednak pan senator pod-
sunął mi coś swoim poprzednim pytaniem. Ja w tej 
chwili, odnosząc się do tego pytania, myślałem, że 
nie chcę niczego podpowiadać przyszłym władzom 
PKO BP, ale widzę jakiś kierunek. Jeżeli PKO BP 
wyznaczy trend, obniżając marżę, obniżając oprocen-
towanie, to naturalne będzie, że efektem skali ściągnie 
klientów. Jeżeli klienci będą chcieli przyjść, to przyj-
dą do PKO BP. Inni albo muszą podążać tą drogą, 
albo, niestety, będą tracić. Tak że pan senator swoim 
pytaniem właściwie wypracował dobrą strategię. I to 
jest na pewno czymś, co można podpowiedzieć przy-
szłym władzom PKO BP.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Bierecki, bardzo proszę.
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(senator B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Senatorze, takie informacje mo-
gliśmy prześledzić w ostatnich komunikatach praso-
wych, natomiast z raportów instytucji odpowiedzial-
nych za nadzór… Ja z takimi danymi się nie spotkałem 
w ostatnim czasie, aczkolwiek w kilku ostatnich latach 
możemy obserwować, że struktura marż, jak i opro-
centowania ulega zmianie. Ona jest zmieniana, powie-
działbym, cyklicznie. Tak że to jest element dość stały, 
który ma miejsce od kilku lat. To nie jest tak, że nic nie 
było robione ostatnimi laty, bo cały czas były robione 
korekty, niekiedy dość znaczne. Niekiedy te warunki 
umowy klienta były zmieniane w czasie trwania w spo-
sób, który de facto łamał tę umowę… Niektóre banki 
wprowadziły na przykład społeczną odpowiedzialność 
biznesu, między innymi podnosząc marże czy opro-
centowanie, która całkowicie kłóci się z praktykami, 
jakie się stosuje. Tak że to jest robione w zasadzie od 
kilku lat. Nie zauważyłem tutaj zachowania zasad do-
brych praktyk w biznesie, jeżeli chodzi o tę działalność. 
W ostatnim czasie takie praktyki mogą się pojawić. To 
są indywidualne decyzje banków; to zależy od tego, jak 
one zdecydują. Pan senator swoim pytaniem natchnął 
mnie do tego, żeby… Jeżeli PKO BP zdecyduje się na 
wyznaczenie nowej strategii rynkowej, to wszystkie 
banki będą musiały pójść tym tropem, a wtedy na pew-
no nie będzie ryzyka dla klienta. Śmiem twierdzić, że 
zyskowność banków będzie na analogicznym, jeżeli 
nie na wyższym, poziomie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek jeszcze?
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja chcę skorzystać z pana obecności 
i zadać pytanie dotyczące jednej z instytucji parabanko-
wych. Wysłuchujemy, oglądamy takie reklamy w róż-
nych mediach elektronicznych. Chodzi o Provident. 
Ubezpieczenie na wypadek choroby, bez badań itd., 
wypłata do 1 tysiąca zł dziennie, a stawka 1 zł dziennie. 
Niech pan powie, jeżeli pan może, na czym polega ten 
interes. Czy to jest interes robiony na esemesach?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Marszałku, to pytanie bardzo wykracza 
poza, bardzo…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja wiem, Panie 
Marszałku.)

znaczy albo oceniać od strony podatkowej, albo od 
strony właścicielskiej. Jeżeli jest jeden właściciel albo 
jeden właściciel ma udziały w kilku parabankach, to 
powinno się to sumować. Czy jest takie zabezpie-
czenie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Ministrze…)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Senatorze, takie zabezpiecze-
nie jest. Klauzula obejścia prawa jednoznacznie to 
jeszcze doprecyzowuje… Czyli na przykład podział 
poprzez wydzielenie jako forma optymalizacji podat-
kowej, która… To jest jedna z form. Inaczej mówiąc, 
jeżeli czynność będzie pozorna, to będzie to trakto-
wane jako jednoznaczne złamanie prawa i nie posłuży 
obniżeniu podstawy opodatkowania.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Jeszcze pan marszałek. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, czy pan zauważył jakieś ruchy, 
jeżeli chodzi o wzrost kosztów kredytu? Czy one 
są związane z przygotowaniem tej ustawy? Czy 
instytucje finansowe, banki wyprzedzają wejście 
tej ustawy w życie, robiąc pewne ruchy, choćby 
podwyższające marżę, co jest najprostsze? Bo 
oczywiście banki twierdzą, że marże podwyższa-
ją ze względu na konieczność zwiększenia zaso-
bów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten 
bankowy fundusz został chyba dwukrotnie, jeżeli 
chodzi o odpis, powiększony ze względu na SKOK 
w okresie pierwszej połowy poprzedniego roku. 
Czy oprócz tego pan zauważa jakieś ruchy wyprze-
dzające, próby przerzucania kosztów na klientów 
banków?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(marszałek S. Karczewski) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Ja zajmuję się tu, w Senacie, i w swoim życiu po-
lityką społeczną, ale tak się złożyło, że w końcu, zaj-
mując się tą tematyką, przekonałem się, jak ogromnie 
ważną instytucją czy ważnymi instytucjami są dla 
nas wszystkich banki. To tak naprawdę jest krwiobieg 
gospodarki, to jest krwiobieg także wszystkich trans-
akcji dokonywanych w sektorze publicznym i to na 
dodatek bardzo silnie powiązany międzynarodowo. 
Przekonaliśmy się w czasie kryzysu bankowego, że 
sprawy banków dotyczą nas wszystkich, a najbardziej 
tych, którzy są na rynku bezbronni.

Trzeba przyznać, że Senat starał się stawać w obro-
nie tych, którzy doznawali uszczerbku w swoich do-
chodach z powodu działań banków. Przypomnę tu 
inicjatywę senacką zmniejszającą wysokość opłat 
interchange, przypomnę chociażby uchwaloną pod 
koniec zeszłej kadencji ustawę o kontach uśpionych, 
która właśnie jutro wchodzi w podstawowej części 
w życie, a Senat zobowiązał się monitorować, na ile 
to rozwiązanie okaże się skuteczne. Chodziło o za-
bezpieczenie klientów banków – banków, ale także 
SKOK – przed nieuczciwymi praktykami. Mówię 
o tym dlatego, że różne próby rozwiązania tego rodza-
ju problemów pokazywały, jak trudno jest zapobiec 
przerzucaniu kosztów za każdym razem na klientów. 
Chciałbym tutaj wyrazić wątpliwość, czy rzeczywi-
ście jest tak, że osiągniemy w pełni to zamierzenie, 
że zyskamy pieniądze na program 500+. Chciałbym 
też powiedzieć, że tak naprawdę nie ma darmowych 
lanczy i najprawdopodobniej nie ma takiej możliwo-
ści, żeby kto inny niż my za ten podatek zapłacił.

Oczywiście trzeba, odnosząc się do tej kwestii, 
powiedzieć, że jest kilka takich niesłychanie waż-
nych sektorów – w tym bankowy – które wymagają 
silnego nadzoru. Ponieważ banki są nam potrzebne 
jak powietrze, nie możemy się bez nich obyć, nic 
w państwie, w biznesie nie może funkcjonować bez 
przepływu pieniędzy, w związku z tym powinien to 
być sektor niesłychanie silnie i twardo regulowany. 
Wydaje mi się, że warto nawiązać do wypowiedzi 
pana senatora Biereckiego, który mówił, dlaczego 
u nas jest dużo drożej niż gdzie indziej: bo można. 
Ale, Panie Senatorze, Panie Ministrze, to za mało tak 
powiedzieć, trzeba silnie postawić pytanie: dlacze-
go można? Otóż ja, dochodząc do tej ustawy o kon-
tach uśpionych, przekonałem się przy aferze Amber 
Gold, jak słaby jest nadzór nad działalnością banków 
w Polsce. Tu jest ogromne pole do działania i mam 
nadzieję, że to będzie ten czas, w którym jako Senat 
będziemy znowu aktywni. Dwukrotnie byliśmy po-
przednio, ale być może na tym nie powinna się inicja-
tywa Senatu skończyć, bo jest tutaj co najmniej kilka 

Ale proszę bardzo, jest dobra pora, jest pan mi-
nister.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest pan minister, 

wczesna pora, w związku z tym…)
Takie pytanie nadaje się raczej na posiedzenie 

komisji, ale bardzo proszę. Panie Marszałku, my je-
steśmy cierpliwi i pan minister też.

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Tylko proszę 
może unikać szczegółów, bo nie chciałbym, żebyśmy 
tu zakładali instytucje parabankowe.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja chciałbym 
wiedzieć, jak ostrzec, bo zapewne kryje się za tym 
coś niedobrego.)

Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Konrad Raczkowski:

Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Państwo! 
Nie chciałbym odwoływać się konkretnie do fir-
my Provident, choć przykład jest znamienity, bo 
instytucji parabankowych jest na polskim rynku 
dużo i działają one w dość podobny sposób. Otóż 
umowy są… Swego czasu je analizowaliśmy i po-
wiedziałbym, że wskazana by tu była interwencja 
UOKiK, organów podatkowych i być może orga-
nów ścigania w przypadku konkretnych tego typu 
umów. Postanowienia, które są zapisane w umo-
wie, w ogóle nie przystają do rynku, nie miesz-
czą się w żadnych zasadach prowadzenia biznesu 
w sposób legalny. To jest bardzo często typowe 
naciąganie klientów, głównie osób starszych, 
emerytów, rencistów, którzy podpisują umowy 
nieświadomie. Tam spóźnienie spłaty umownej 
raty o jeden dzień skutkuje w jednostkowych umo-
wach zwiększeniem oprocentowania na przykład 
do 50% albo 75%. To jest niebywałe. I te umowy 
funkcjonują. Więc dzisiaj to jest raczej pole do 
manewru dla instytucji, które mają mandat do 
kontroli tego typu umów, do kontroli tego typu 
podmiotów, a tego w ostatnim czasie nie robiły 
albo robiły to zbyt niestarannie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Tak?
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
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(senator M. Augustyn) Państwo się pewnie zdziwicie, ale chciałbym też 
podziękować panu senatorowi sprawozdawcy. Bo 
cokolwiek by powiedzieć, był przygotowany do tego 
punktu czy jest przygotowany do tego punktu bardzo 
dobrze. Wprawdzie widziałem, że niektóre pytania 
wprawiały pana w drobne zdenerwowanie, ale wy-
brnął pan rzeczowo i konkretnie, ciężko było…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja tak wyglądam o tej 
porze dnia.)

…ciężko było pana zagiąć czymkolwiek, tak 
więc myślę, że tutaj sprawdził się pan wyśmienicie. 
(Oklaski)

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Myślę, że ten podatek powinien być wprowadzony 

dużo wcześniej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Brawo! Brawo!)
(Oklaski)
…bo jest w innych krajach Europy, ale nie powi-

nien być od razu tak drastyczny i nie powinna być 
stawka tak wysoka, jak jest dzisiaj. Ta nowina o po-
datku bankowym wywołała, o czym któryś pan, może 
nie konkretnie senator, powiedział, wahania, jeżeli 
chodzi o naszą giełdę, co też jest wyznacznikiem 
gospodarki. Ale faktycznie w wielu krajach on jest 
stosowany. Nie wiem, jak on się przyjmie w Polsce, 
bo Polska jest czasami dziwnym krajem i próbujemy 
na różne sposoby omijać podatki. Boję się, żeby tutaj 
nie doszło, ponieważ jest ta wolna kwota wynosząca 2 
miliardy czy 4 miliardy zł… Banki mogą w jakiś spo-
sób ominąć ten podatek, dzieląc się na mniejsze banki 
albo tworząc jakieś inne ‒ nie wiem, czy technicznie 
jest to możliwe. Chciałbym się mylić i chciałbym, aby 
ten wpływ, który państwo zakładacie, wynoszący 4,4 
miliarda zł, okazał się na koniec roku realny. Będę 
się z tego bardzo cieszył. 

A to, że taki niepokój się pojawił, wynika być 
może z tego, że ten podatek powinien zacząć się 
od dużo niższej stawki. Zastanawiałem się, czy nie 
zgłosić poprawki, ale patrzyłem na procedowanie 
w Sejmie, w czasie którego te stopy podatkowe tak 
się zmieniały, że pytając dzisiaj pana senatora spra-
wozdawcę, ja już tak naprawdę nie wiedziałem, jaką 
w końcu uchwalono. Bo coś do podatków nie macie 
szczęścia, panowie, do ich jednolitości. Podatek od 
wypłat dla menedżerów początkowo też chyba wyno-
sił 60 czy 65%, a później nagle było to 70%. Dobrze, 
że mamy tylko trzy czytania, bo czasami moglibyśmy 
się obudzić z dużo większym podatkiem.

Ale na pewno nie zgodzę się , że nie wpłynie on 
na podniesienie marż przez banki. Wynotowałem so-
bie tutaj zapewnienia niektórych banków, które już 
zapowiedziały podwyżki: Deutsche Bank – o 0,65 
punktu procentowego, mBank – o 0,4, Raiffeisen 
– także o 0,4 punktu. To na pewno uderzy w tych 
najbiedniejszych, w tych, którzy potrzebują kredytu, 
którzy biorą małe kwoty, wysoko oprocentowane – bo 

osób, które na tyle mają rozeznanie w sektorze finan-
sowym, że mogłyby podjąć pracę nad wzmocnieniem 
tego nadzoru, współpracując z resortem finansów.

Wydaje mi się, że zrobilibyśmy więcej dla ludzi, 
którzy potrzebują wsparcia, gdybyśmy zdecydowanie 
zapanowali nad tym sektorem, a zwłaszcza skończyli 
z nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych, 
aniżeli wtedy, jeśli najpierw obciążymy banki podat-
kiem, rozłożymy go także na tych potrzebujących, 
a potem będziemy te pieniądze rozdawali. Wydaje się, 
że to nie jest dobry kierunek na przyszłość. Gdyby 
pieniądz był łatwiej dostępny, gdyby ludzie, którzy 
znajdują się w potrzebie, nie byli oszukiwani, gdy-
byśmy zabezpieczyli osoby starsze przed tymi prak-
tykami, o których wspominał choćby pan minister, 
co powinno być naszą troską wobec ludzi będących 
w potrzebie, zrobilibyśmy zdecydowanie lepiej, wię-
cej i mądrzej. I myślę, że powinniśmy jako Senat 
starać się zmierzać do wzmacniania regulacji, które 
obniżą koszt kredytu i zapobiegną łatwemu stosowa-
niu praktyk lichwiarskich, mimo że przecież mamy 
ustawę antylichwiarską.

Chciałbym zwrócić się przede wszystkim do pana 
ministra z postulatem, ażeby ta współpraca w nowej 
kadencji nie ustała i była owocna. Jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Choćby w sprawie tych kont uśpionych. 
Objęliśmy przepisami banki i SKOK, ale przecież 
innych instrumentów i instytucji jeszcze nie, a warto 
by było kontynuować to działanie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

Roberta Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo przepraszam, że bez krawata, ale nie przy-

wykłem chodzić dwa dni w tych samych rzeczach, 
a nie bardzo mogę sobie pozwolić na wymianę.

(Senator Jan Dobrzyński: To trzeba było przy-
wieźć.)

(Senator Grzegorz Bierecki: E, tam.)
(Wesołość na sali)
Mając 10 minut, chciałbym jeszcze wrócić na 

chwilę do poprzedniego punktu, ale po to, żeby po-
dziękować pani senator Kopiczko Małgorzacie za to, 
że jako jedyna miała badania odnoszące się do sze-
ściolatków, których nie miała pani minister. To dowód 
na to, że jednak niektóre pytania miały uzasadnienie. 
Jeszcze raz dziękuję za tę wypowiedź, była naprawdę 
przejmująca i merytoryczna.
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(senator R. Dowhan) Senator Przemysław Termiński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja pozwoliłem sobie dzisiaj wziąć udział w spo-

tkaniu komisji. Ono faktycznie musiało zostać zakoń-
czone dosyć gwałtownie ze względu na brak czasu na 
to, by wszystkie poprawki przedyskutować. Niemniej 
jednak jest kilka poprawek, pewne kwestie rzuciły 
mi się w oczy i chciałbym zgłosić te poprawki do 
dalszych prac w ramach pracy Senatu.

Pierwsza rzecz: w stosunku do pierwotnej wer-
sji ustawy, która była procedowana w Sejmie, ban-
ki zdołały sobie wywalczyć określone wyłączenia 
w zakresie pewnych aktywów, aktywa te nie będą 
podlegały temuż opodatkowaniu. Ten sam zapis nie 
dotyczy ubezpieczycieli. Ja jestem zwolennikiem ta-
kiego stanowienia prawa, by było ono od początku jak 
najbliższe ideałowi, żeby było w miarę czyste. 

Stąd też moja poprawka polegająca na dodaniu 
pktu 11 w art. 5, zmierzająca do wyłączenia aktywów, 
a dokładniej mówiąc, środków własnych, o których 
mowa w art. 148 ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej. Treść poprawki za chwilę 
wręczę.

Druga poprawka dotyczy podobnej sytuacji. Banki 
zdołały przeforsować również wyłączenie z podsta-
wy opodatkowania aktywów w postaci skarbowych 
papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o fi-
nansach publicznych. Dzisiaj mamy taką sytuację, 
że te same aktywa byłyby opodatkowane w ramach 
aktywów ubezpieczyciela, a nie byłyby opodatkowane 
w ramach aktywów banku, co w mojej ocenie stwa-
rza możliwość nadużyć polegających na przesuwaniu 
przez grupy bankowo-ubezpieczeniowe – bo mamy 
do czynienia z takim grupami – aktywów w miej-
sce, gdzie byłyby one nieopodatkowane. W efekcie 
cel ustawy mógłby nie zostać osiągnięty. Z drugiej 
strony mielibyśmy do czynienia z takim paradoksem 
troszeczkę nieuczciwej konkurencji, bo ci, którzy 
nie mieliby możliwości przesunięcia tych aktywów 
do ubezpieczyciela… przepraszam, do banku, mu-
sieliby płacić wyższy podatek. Stąd mój wniosek, 
żeby również ubezpieczycieli zwolnić w tym zakresie, 
analogicznie do… tak jak wylobbowały to sobie ban-
ki. To dotyczy art. 5. Tak jak powiedziałem, chodzi 
o dodanie pkt 11 i 12.

Kolejna poprawka, którą chciałbym zgłosić, doty-
czy zwolnienia z…

(Rozmowy na sali)
Słucham?
Kolejna poprawka dotyczy zwolnienia z opodat-

kowania banków państwowych. Mówimy w tym 
momencie dokładnie o jednym banku, o Banku 
Gospodarstwa Krajowego. W toku prac komisji 
zwrócono uwagę, że może to stanowić niedozwoloną 
pomoc publiczną, ale ja bym podszedł do sprawy tro-

przecież duże firmy nie pozwolą sobie na to, by płacić 
duże marże, potrafią to w inny sposób skalkulować. 
Na pewno uderzy to w małe podmioty, w emerytów, 
rencistów, ludzi, którzy obracają małymi pieniędzmi, 
i w tym przypadku banki będą bezwzględne. Myślę, 
że co do tego punktu nie będziemy dyskutować, bo 
niestety tak jest, i pan senator Bierecki na pewno 
przyzna mi rację, bo tam, gdzie się da, banki i inne 
podmioty – to wiadomo – będą zarabiać.

Martwi mnie – chociaż dzisiaj jeszcze jest wcze-
sna pora – po raz kolejny sposób procedowania, to, 
że nie daje nam się czasu chociażby na zapoznanie 
się tak naprawdę z tym, jak to wszystko odbyło się 
w Sejmie, jakie były tam czytania, jakie w końcu 
stawki podatku zostały ustalone. Przecież ten tryb 
procedowania nie daje – i tutaj nie będziemy się 
czarować – rzetelnego przygotowania, nie pozwala 
na rzetelne pytania ani na też czasami rzetelne od-
powiedzi. To daje tylko czasami powielanie błędów. 
A żeby dobrze zagłosować i móc wypełnić mandat, 
potrzeba czasu, spokoju. Tego czasu i tego spokoju, 
niestety, Panie Marszałku, od początku kadencji nie 
ma, nad czym ubolewam bardzo mocno, bo przez 
cztery lata byłem przygotowany na inny sposób pro-
cedowania nad każdą ustawą.

To, co tutaj padło, też w pytaniach, czyli że to nie 
będzie mieć wpływu na klientów, to już sobie powie-
dzieliśmy. Ale PKO BP już zapowiedziało zwolnienie 
dokładnie ośmiuset trzydziestu sześciu pracowników. 
Czy to jest zbieg okoliczności? Tego nie wiem. Ale 
też z innych banków słychać takie głosy, że niestety 
trzeba redukować koszty, a najlepiej redukować je 
tam, gdzie są one największe, a więc gdzie wiążą się 
z zatrudnieniem ludzi. Mam nadzieję, że to nie wpły-
nie na likwidację stanowisk pracy, na ograniczenia 
płacowe, zwłaszcza że jeżeli ludzie są najważniejsi, 
to o tych ludzi powinno się dbać. I mam nadzieję, 
że zakładane wpływy 4,4 miliarda, które, jak pan 
powiedział, mają wpłynąć do ludzi z powrotem – 
chociaż ustawy jeszcze nie ma, ona ciągle się zmie-
nia i w końcu nie wiemy, czy to ma iść na pierwsze 
dziecko, czy na piąte, czy ma być dla biednych, czy 
dla bogatych, czy dla tych, którzy zarabiają więcej 
niż pan marszałek, czy mniej… Ale czas to pokaże.

Dziękuję, życzę dobrego sylwestra w dzień sylwe-
strowy. Chyba żadnego senatora o imieniu Sylwester 
nie ma, ale życzę wszystkiego dobrego.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękujemy.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Termińskiego.
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(senator P. Termiński) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie o większości tych spraw, o których 

chciałbym powiedzieć, powiedziałem, zadając py-
tania. Także odpowiedzi, jakie otrzymałem od pana 
ministra… A więc mam nadzieję, że maksymalnie 
ograniczę swoją wypowiedź.

Przede wszystkim chciałbym poinformować pana 
marszałka i Wysoka Izbę, że składam łącznie dwa-
dzieścia jeden poprawek, z czego część, dwanaście 
czy trzynaście, to są poprawki legislacyjne, przygo-
towane przez nasze Biuro Legislacyjne. Możliwe, że 
pan senator Bierecki także będzie zgłaszał, ale dla 
pewności, żeby nie umknęło to naszej uwadze… Tak 
że zgłaszam te poprawki, uznając, że one są ważne, 
tym bardziej że w zasadzie na posiedzeniu komisji 
nie budziły one wątpliwości.

Druga grupa poprawek to są poprawki meryto-
ryczne, które także były dyskutowane na posiedze-
niu komisji, ale nie było okazji, żeby głosować nad 
nimi na tym posiedzeniu. Niektóre z tych poprawek 
otrzymały pozytywną opinię pana ministra, więc 
mam nadzieję, że zostaną poparte także przez Wysoką 
Izbę. Nie będę omawiał ich wszystkich. Jak mówię, 
na posiedzeniu komisji będzie okazja, żeby o nich 
wspomnieć, żeby je przedyskutować i przeanalizo-
wać. A tutaj powiedziałbym tylko o dwóch lub ewen-
tualnie trzech poprawkach.

Pierwsza grupa to takie poprawki, które zwal-
niałyby z podatku bankowego emisję obligacji, je-
żeli byłyby one gwarantowane przez Skarb Państwa 
lub Bank Gospodarstwa Krajowego. Bo inaczej 
w praktyce okazałoby się, że podatkiem obciążone 
byłyby na przykład środki czy obligacje emitowane 
przez Krajowy Fundusz Drogowy, no i przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na działania 
rozwojowe. Wydaje się, że byłoby to działanie nie-
logiczne, bo w praktyce oznaczałoby to, że środki, 
które są w dyspozycji budżetu państwa, dalej byłyby 
opodatkowane podatkiem bankowym.

Druga poprawka… I z nią związane są też inne po-
prawki dotyczące Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Jedna poprawka, nad którą dyskutowaliśmy też na 
posiedzeniu komisji i która początkowo wzbudzi-
ła wątpliwości ministra, bardziej może dyrektora 
departamentu w Ministerstwie Finansów, dotyczy 
zwolnienia z podatku bankowego oddziałów Banku 
Polskiego, który ma swoje oddziały poza granicami 
Polski, w ramach takiego paszportu europejskiego. 
Ponieważ obecnie, w świetle obowiązujących prze-
pisów, aktywa banków, które, jak mówię, otworzy-
ły oddziały poza granicami Polski, na przykład na 
Słowacji, czy w Czechach, byłyby opodatkowane 
i wówczas pozycja konkurencyjna tych polskich in-
stytucji byłaby wyraźnie gorsza niż pozycja banków 

szeczkę inaczej. Mamy do czynienia z taką sytuacją, 
że Bank Gospodarstwa Krajowego emituje również 
swoje obligacje bankowe, które stanowią element defi-
cytu finansów publicznych. A więc albo przyjmiemy, 
że jest to element finansów publicznych, ale wtedy 
z podstawy opodatkowania powinniśmy w przypadku 
tych wszystkich instytucji wyłączyć obligacje emito-
wane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, albo sta-
niemy na stanowisku odwrotnym, czyli że nie wyłą-
czymy tych obligacji… No ale wówczas powinniśmy 
opodatkować bank państwowy. Wiem, że to wydaje 
się troszeczkę kuriozalne, niemniej jednak z punktu 
widzenia efektu dla budżetu państwa jest to obojętne. 
Z punktu widzenia budżetu państwa obojętne jest, czy 
otrzyma podatek, czy dywidendę z banku w sytuacji, 
kiedy jest jego jedynym właścicielem. Dlatego też 
postuluję albo skreślenie art. 10 – i tak to zapisałem 
w propozycji poprawki – albo rozszerzenie zakresu 
aktywów wyłączonych z podstawy opodatkowania 
poprzez dodanie obligacji emitowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Ostatnia poprawka, która nasunęła mi się w toku 
dyskusji, to była poprawka zgłoszona przez banki, 
i uważam, że ona również mogłaby zostać przyjęta. 
A mianowicie przy wycenie aktywów, art. 6, jako 
podstawę przeliczenia kwot wyrażonych w walutach 
obcych na złotówki wskazano kurs na dzień roboczy 
poprzedzający dzień, na który ustalana jest podstawa 
opodatkowania. Banki zwracają uwagę, że prowadzą 
swoją sprawozdawczość według innego zapisu, a mia-
nowicie przeliczają to według kursu na ostatni dzień 
miesiąca. Różnica niby niewielka, bo tak naprawdę 
różnica jednego dnia, niemniej jednak z punktu wi-
dzenia banków oznacza konieczność prowadzenia 
podwójnej sprawozdawczości, co uważam… Idąc nie-
jako na rękę i pamiętając, że każda tego typu nasza 
decyzja powoduje wzrost kosztów po stronie ban-
ków czy w ogóle ubezpieczycieli, bo to dotyczy także 
ubezpieczycieli… Sugeruję, żeby jednak pozostać 
przy tym zapisie, który dzisiaj obowiązuje w prze-
pisach bankowych. To tyle. Dziękuję. Ja wręczę tę 
poprawkę. Jest jedna brzydko napisana.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jedną czy 
wszystkie?)

Wszystkie trzy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wszystkie. 

Rozumiem. Dobrze.)
Wszystkie trzy. Dziękuję państwu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o poprawki.
I pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo proszę.
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(senator K. Kleina) by mniejszy wpływ, nie przekładałoby się bezpośred-
nio na koszty ponoszone przez klientów? A więc tych 
wątpliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stąd 
te poprawki. Mam nadzieję, że na posiedzeniu komisji 
uda się przekonać kolegów, członków komisji, a póź-
niej także Wysoką Izbę, do poparcia tych poprawek.

Myślę, że to byłoby wszystko, co chciałbym na 
tym etapie powiedzieć. Większość moich uwag, wąt-
pliwości pojawiła się także w czasie pracy w komisji, 
na tyle, na ile to było możliwe, zapoznaliśmy się z tą 
ustawą i na ile można było, pytaliśmy pana ministra, 
ale czuję, mam takie wewnętrzne przekonanie, że tak 
do końca nie wiem, nie potrafię powiedzieć o skut-
kach tej ustawy, o tym, w jakim stopniu będą one 
pozytywne, a w jakim mogą być negatywne. Nawet 
jeszcze dzisiaj pan minister zwracał uwagę na to, że 
zyski sektora bankowego są bardzo wysokie, one są 
zdecydowanie wyższe niż w innych branżach. To 
prawda, że są wyższe, ale one są wyraźnie niższe 
w ostatnich latach i wykazują tendencję spadkową. 
Teraz pytanie, jaki efekt wywoła, jak wpłynie ten po-
datek bankowy także na wynik finansów publicznych.

Na jeszcze jedną rzecz warto tu zwrócić uwagę. 
Myśmy nie przeżyli kryzysu bankowego, kryzysu 
finansowego w takim stopniu, jak inne kraje europej-
skie, a szczególnie banki przeszły suchą stopą czas 
kryzysu. Wydaje mi się, że jednym z powodów – je-
stem o tym wręcz przekonany – było to, że nadzór 
nad tym, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego jest 
w Polsce dobry, można nawet powiedzieć, że bardzo 
rygorystyczny, czasami taki, że to aż boli instytucje 
bankowe, ale ten system nadzoru, bardzo solidnego, 
bardzo, że tak powiem, krótko trzymającego banki, 
daje pozytywny efekt. Były przecież nawet takie sy-
tuacje, że Komisja Nadzoru Finansowego zabraniała 
wypłat zysku w poszczególnych bankach czy ogra-
niczała je w całym sektorze itd. Przyniosło to taki 
efekt, że nasz system bankowy przetrwał.

Bardzo ważnym elementem systemu jest także 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Myślałem, że może 
rzeczywiście ten podatek bankowy, gdybyśmy go 
wprowadzili, mógłby być podzielony, żeby częścio-
wo wzmocnił ten system stabilności finansowej. Pan 
minister zwracał uwagę na to, że ma wątpliwości 
dotyczące reguły wydatkowej itd., tych wszystkich 
zależności. Trudno mi z tym dyskutować, a też i cza-
su mało, żeby to dokładniej, głębiej przeanalizować. 
W każdym razie pamiętajmy o tym, że Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny w tym roku wydał ogromne 
środki finansowe na ratowanie systemu SKOK, to 
były 3 miliardy zł, Banku Spółdzielczego – kolejne 
miliardy złotych. To ogromne obciążenie dla systemu. 
I właśnie banki, nie SKOK, tylko banki, banki ko-
mercyjne musiały dodatkowo włożyć do Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego środki po to, aby rzeczywi-
ście ten system zadziałał. Więc musimy o tym też pa-

miejscowych, tam inwestujących itd. Tak więc wydaje 
mi się, że w naszym interesie powinno być wspieranie 
naszych instytucji finansowych w kwestii inwestowa-
nia w innych krajach niż Polska.

Poprawek dotyczących ubezpieczeń itd. jest kilka, 
nie chcę ich tu omawiać.

Powiem jeszcze o kilku sprawach ogólnych. 
Podatek bankowy został wprowadzony w ciągu ostat-
nich kilku lat w kilkunastu krajach europejskich. Tak 
więc dzisiaj nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Ten 
podatek bankowy był wprowadzany czy jest wprowa-
dzany… Jest on efektem kryzysu finansowego, jaki 
miał miejsce w różnych krajach europejskich. Był 
właściwie taką reakcją na działanie banków, które 
w sposób nieodpowiedzialny prowadziły swoją poli-
tykę finansową w różnych krajach. Poszczególne pań-
stwa musiały w związku z tym zaangażować spore 
środki podatników, ze swoich budżetów, aby ratować 
banki. I niektóre z tych państw zaczęły w związku 
z tym przeżywać poważne kłopoty. Przykładem kla-
sycznym jest sytuacja Irlandii, która przed kryzysem 
finansowym miała przecież najniższy w strefie euro 
dług publiczny, wynoszący 25%, a w 2014 r. ten dług 
wynosił już 123%. Tak że zadłużenie tego kraju, wy-
nikające w dużej mierze z polityki bankowej, było 
i jest bardzo poważne. Taka sytuacja miała miejsce 
także w wielu, wielu innych krajach. Po raz pierwszy 
podatek bankowy wprowadzono w 2009 r. w Szwecji. 
W 2010 r. wprowadzono go na Węgrzech, wywoła-
ło to, jak państwo pamiętacie, sporo emocji. Potem 
poszczególne inne kraje wprowadzały wspomniany 
podatek.

Niemniej jednak – zwracam na to uwagę i mam 
o to w zasadzie żal do Ministerstwa Finansów, do 
Prawa i Sprawiedliwości – nie mieliśmy czasu, żeby 
podyskutować na temat omawianego tu podatku 
bankowego. W naszym środowisku, w Platformie 
Obywatelskiej, nie ma jakichś zdecydowanych prze-
ciwników podatku bankowego. Ale zawsze, można 
powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach. A nie mie-
liśmy po prostu czasu i okazji, żeby móc dokładnie 
przeanalizować zapisy związane ze wspomnianym 
podatkiem bankowym. Szczegółowe informacje na 
ten temat, to znaczy ustawa, dotarły do nas dopiero 
dzisiaj, a projekt, z którym próbowałem się zapoznać 
jakoś wcześniej… Było to w zasadzie niemożliwe. Tak 
że dopiero wczoraj wieczorem można było poznać 
ostateczny kształt tej ustawy. A te wątpliwości są róż-
nego rodzaju. Tak jak wskazałem podczas zadawania 
pytań, dotyczyły one między innymi kwestii tego, czy 
opodatkować aktywa, czy pasywa. Co byłoby lepsze 
z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiego 
systemu finansowego? Czy może lepiej wprowadzić 
zwiększony podatek od zysków w bankach, co miało-
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(senator K. Kleina) firm powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, któ-
re mogą być tym podatkiem objęte.

Składam także poprawkę doprecyzowującą kwe-
stię zwolnienia podatkowego w banku zrzeszającym 
dla banków spółdzielczych.

Myślę, że to są dwie istotne poprawki, które me-
rytorycznie poprawią tę ustawę.

To tyle, jeśli chodzi o poprawki, ale proszę mi 
także pozwolić odnieść się do innych dyskutantów, 
moich przedmówców.

Bardzo mnie cieszy to, że senatorowie Platformy 
chcą pozytywnie odnieść się do ustawy o tak zwa-
nym podatku bankowym. Czekaliśmy osiem lat… To 
bardzo dobrze, że doczekaliśmy się wreszcie i takich 
posłów, którzy wnieśli tę ustawę o podatku banko-
wym, i takiego rządu, który wspiera to przedłożenie. 
Wcześniej, mimo apeli, przez osiem lat nie udało się 
nam tego wypracować, ale to dobrze, że wspólnie, 
Panie Senatorze Kleina, doczekaliśmy się i dobrej 
większości sejmowej, i dobrego rządu, który nam 
ten podatek przynosi, i większości w Senacie, która, 
wspólnie z senatorami Platformy Obywatelskiej, mam 
nadzieję, uchwali tę ustawę.

Jeżeli chodzi o kwestie lichwy i działań an-
tylichwiarskich, to dobrze, że w tej Izbie panuje 
zgoda co do tego, że jest to zjawisko szkodliwe 
przede wszystkim z punktu widzenia społeczne-
go. Lichwa, oprócz tego, że jest grzechem śmier-
telnym, jest też zjawiskiem szkodliwym. Już 
ksiądz Skarga w swych kazaniach mówił o lichwie 
i o niszczącym wpływie tej lichwy, porównując ją 
do szarańczy: kiedy pojawiają się lichwiarze, to 
niszczą jak szarańcza. To prawda, z powodu dzia-
łalności firm lichwiarskich bardzo wielu Polaków 
ukrywa się przed polskimi komornikami. Nagle 
państwo polskie jest wspólnikiem tych lichwia-
rzy, bo pomaga im w egzekwowaniu lichwiarskich 
odsetek, tego lichwiarskiego długu. To niesły-
chana sytuacja. W innych krajach kontynentalnej 
Europy, w Niemczech, we Francji, lichwiarzy łapie 
policja, jest to karalne… Przez wiele lat była tama 
dla działalności lichwiarskiej, sam przecież, pro-
szę państwa, przyczyniłem się wiele lat temu do 
powstania pierwszej ustawy antylichwiarskiej, do 
wprowadzenia jej. Donald Tusk pokazywał mnie 
wtedy palcem i mówił: to ten, który połączył PiS 
z SLD w jednej sprawie. Prawda? To zresztą było 
powodem wielu napaści na mnie w różnych me-
diach opłacanych przez tych lichwiarzy. No ale 
kiedy ta tama została zniesiona? W 2011 r., wtedy 
zniesiony został limit kosztów w pożyczkach kon-
sumenckich, ten pięcioprocentowy limit kosztów. 
Wtedy właśnie zaczął się gwałtowny rozrost firm 
pożyczkowych i ich niebywała ekspansja. Który 
z posłów Platformy Obywatelskiej złożył wnio-
sek o skreślenie tego limitu? Zachęcam państwa 

miętać. Musimy pamiętać o tym, że te dwa elementy, 
KNF i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, umożliwiły 
przetrwanie w dobrej kondycji całemu systemowi. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
A te poprawki złożył pan senator?
(Senator Kazimierz Kleina: Są złożone.)
Złożone. Okej. Dobrze.
(Senator Kazimierz Kleina: Złożyłem je z ostroż-

ności wcześniej, żebym nie zapomniał.)
Już są. Dobrze.
(Senator Kazimierz Kleina: I zostały wpisane do 

protokołu.)
Już są. Dobrze. Myślałem, że pan senator złoży je 

w tej chwili. Okej.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mam wiele poprawek, które zamierzam złożyć. 

Są wśród nich poprawki legislacyjne, które szeroko 
omawialiśmy na posiedzeniu komisji, ale jest także 
kilka poprawek merytorycznych, które pozwolę sobie 
zasygnalizować.

Pan marszałek Borusewicz pytał o możliwość uni-
kania przez firmy pożyczkowe tego podatku poprzez 
podział, poprzez prowadzenie działalności w wielu pod-
miotach. Ta kwestia w przypadku firm pożyczkowych 
została rozwiązana w Sejmie i rzeczywiście ten limit 
oblicza się łącznie dla wszystkich podatników będących 
instytucjami pożyczkowymi, zależnych lub współzależ-
nych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu 
lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą. Tak więc 
myślę, że dość dobre rozwiązanie zostało w Sejmie przy-
jęte. Niemniej jednak zauważyliśmy, że ten problem 
dotyczy także sektora ubezpieczeniowego, i jest sze-
reg firm, które mają tego samego właściciela, ale każda 
z nich ma mniej niż 2 miliardy zł aktywów, łącznie mają 
oczywiście, jeśli dobrze pamiętam, niemal 8 miliardów 
w aktywach, ale z tego powodu, że nie liczy się tego 
podatku dla całej grupy, nie patrzy się na właściciela, 
tylko na poszczególne firmy, w przypadku rozwiązań 
zastosowanych dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych 
ten właściciel nie zapłaci nic.

Tak więc przygotowałem poprawkę, dzięki której 
całą tę filozofię, która została zastosowana wobec firm 
pożyczkowych, przenosi się także na sektor ubezpie-
czeniowy, gdzie takie powiązania istnieją, jest szereg 
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(senator G. Bierecki) – eufemistycznie mówiąc – w kłopotach finanso-
wych. A przy tym nie mamy żadnej gwarancji, że 
bankowcy nie znajdą wielu sposobów na ominięcie 
tej ustawy i że – zamiast pozytywnego efektu pod 
postacią zwiększenia wpływów do budżetu – nie 
okaże się, że banki wykazują straty. Nie ma tam 
takich zabezpieczeń.

Druga sprawa, która rodzi nasze obawy, to jest 
obciążenie nas, klientów banków i instytucji ubez-
pieczeniowych. Proszę państwa, mimo optymizmu 
pana senatora Biereckiego są dowody na to, że tak 
już się dzieje. Jak pisze mi jeden z wyborców, ubez-
pieczenie OC, które każdy musi zapłacić, od trzy-
letniego Opla Astra – a więc nie od jakiegoś luksu-
sowego samochodu – wzrosło z 490 zł do 730 zł. To 
jest bardzo znaczący wzrost. Ale potem towarzy-
stwa ubezpieczeniowe będą mogły twierdzić, że po 
uchwaleniu ustawy one cen już nie podnosiły. No 
bo je podnieśli przed… Obawiam się, że niestety 
wszyscy poniesiemy koszty tego skądinąd pożytecz-
nego podatku. Dlatego boję się, że podatek, który 
w swoim założeniu ma pomóc dzieciom, z którego 
mają się wziąć pieniądze na słynne „500 +”, okaże 
się podatkiem chybionym. Są inne sposoby, żeby 
pomóc dzieciom: od zmniejszenia VAT na żyw-
ność, ubranka i podręczniki poprzez bony dla dzieci, 
a nie proste rozdawanie pieniędzy… Nie chcę o tym 
dyskutować. Jak wojska Układu Warszawskiego na-
jechały na Czechosłowację, to krążył taki dowcip 
wśród górali, że była to największa pomyłka naszego 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Czesi zamówi-
li zielone skarpetki, a myśmy im posłali czerwone 
berety – tak się na Podhalu śmiali. I oby nie było tak, 
że chcemy dać pieniądze dzieciom, a zabierzemy 
rodzicom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Wacha, bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Ministrze!
Z zainteresowaniem wysłuchałem wystąpienia se-

natora sprawozdawcy, jak również serii odpowiedzi 
na pytania, także ze strony pana ministra. Uważam, 
że to była interesująca część debaty dotyczącej tego 
punktu. Zwraca uwagę stosunkowo wysoki poziom 
podatku bankowego proponowanego w ustawie 
przekraczający 0,4 punktu procentowego. Senator 
sprawozdawca zapewniał o pewnej rewizji, o przy-
glądaniu się skutkom wprowadzenia tego podatku 
i możliwości wprowadzenia ewentualnych korekt.

senatorów PO zainteresowanych tym tematem do 
odnalezienia tego w stenogramach.

Wreszcie kwestia tego, czy ten omawiany 
dziś podatek powinien zasilać budżet, czy może 
powinien on trafiać do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, czy powinna to być wpłata do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny jest dobrze skonstruowany, 
on zarówno pobiera składki, jak i ma zobowiązania 
banków do wniesienia środków na wezwanie, a tak-
że przecież jest objęty obietnicą wsparcia ze strony 
Skarbu Państwa na wypadek gdyby to wszystko nie 
wystarczyło. Tak więc absolutnie nie ma potrzeby, 
żeby tam te środki z podatku kierować. Ale jest 
potrzeba, by skierować środki z tego podatku na 
realizację ważnego programu społecznego – i taki 
przecież jest cel tego podatku. A więc niech banki 
zrobią coś dobrego dla Polski.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeszcze tylko złożę 

poprawki, bo zapomniałbym.)
No, dobrze, że my pamiętamy.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście!

Ustawa o podatku bankowym w swoim założeniu 
przyjmuje, że wszyscy są idealni i że ten omawiany 
podatek będziemy płacić. Tak kiedyś myśleli Marks 
z Engelsem, zakładając, że wszyscy są idealni i że 
będziemy budować ustrój utopijny. Mam nadzieję, 
że w tym gmachu czy w tej Izbie ten pogląd nie jest 
podzielany.

Ale zmierzam do tego, że tryb przygotowy-
wania tej ważnej ustawy – ważnej, bo ona rze-
czywiście ma zwiększyć dochody państwa – jest 
znowu bardzo szybki, żeby nie powiedzieć: po-
wierzchowny. Nie dostajemy nawet jednolitego 
tekstu po poprawkach sejmowych, dostajemy 
tylko tekst pochodzący z rana, czyli z momentu 
jeszcze przed głosowaniami sejmowymi. Punkty 
Regulaminu Senatu, mówiące o trzech dniach 
przed posiedzeniem itd., nie są przestrzegane. 
A w przypadku tak finansowo ważnej, istotnej 
ustawy moim zdaniem diabeł tkwi w szczegółach. 
W tych zapisach, które mieliśmy okazję przeczy-
tać, za mało jest zabezpieczeń przed tym, żeby tej 
ustawy nie omijać. I już nierówno są traktowane 
podmioty, zwalniane są niektóre instytucje będące 
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(senator P. Wach) Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Kazimierz Wiatr, pan 
senator Przemysław Termiński, pan senator Grzegorz 
Bierecki, pan senator Tadeusz Romańczuk i pan se-
nator Krzysztof Mróz.

Zamykam…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja nie 

składałem wniosku.)
(Senator Kazimierz Kleina: A moje nazwisko?)
Wymieniałem pana nazwisko?
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak. A nie składałem 

wniosku.)
No to przepraszam, nie ma tego…
(Senator Kazimierz Kleina: A moje nazwisko?)
Było, no… Mogę powtórzyć. Dobrze, to powta-

rzam: Kazimierz Kleina, Przemysław Termiński, 
Grzegorz Bierecki, Tadeusz Romańczuk i Krzysztof 
Mróz. Zgadza się?

(Głos z sali: Jest okej.)
Jest okej.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Konrad Raczkowski: Nie.)
Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Bardzo proszę pana senatora o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzenia usta-
wy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, druk 
senacki nr 66, druki sejmowe nr 158 i 161, odbędzie 
się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw odbędzie się bezpośrednio po ogłosze-
niu przerwy w sali nr 182.

W jeszcze większym stopniu w wypowiedziach 
i odpowiedziach na pytania zwróciło moją uwagę 
odwoływanie się do wzorców, praktyk czy prawo-
dawstwa krajów zachodnich, w tym krajów Unii 
Europejskiej. Pan senator sprawozdawca odwo-
ływał się do tego, i to w sposób dość konkretny, 
dziesięć razy. Poszczególni senatorowie w pyta-
niach i w odpowiedziach także co najmniej dziesięć 
razy odnosili się do praktyk, do prawodawstwa 
dotyczącego podatku bankowego w krajach Unii 
Europejskiej. Pan minister do tego się odniósł dwa 
razy, a w dyskusji tych odniesień było mniej więcej 
pięć. Zwróciło moją uwagę to, że w tej jednej dzie-
dzinie te kraje są dla nas wzorcem i odnosimy się do 
tych praktyk z pełnym zaufaniem, natomiast w in-
nych przypadkach, jak w przypadku ustawy oświa-
towej, mieliśmy zasadnicze wątpliwości, traktując 
ich jako nierozsądnych czy wręcz głupców, którzy 
dość powszechnie stosują obowiązek szkolny do-
tyczący dzieci w wieku lat sześciu. Zastanawiałem 
się, czemu tak jest, czemu jest taka rozbieżność, że 
w jednych dziedzinach jesteśmy gotowi uznać ich 
racje i praktyki tam stosowane, a w innych zupełnie 
nie bierzemy tego pod uwagę. Odpowiedź mogłaby 
być taka: robimy to wybiórczo, wybieramy dobre 
zmiany, a te złe, fałszywe, odrzucamy. Tylko że to 
jest całkowicie subiektywny punkt widzenia. Ja się 
z nim nie zgadzam. Ja bym proponował, żebyśmy 
w przyszłości, odwołując się do krajów zachodnich, 
traktowali je jako kraje pragmatyczne, to znaczy 
kraje o mniejszym poziomie zideologizowania dys-
kusji i mających większe doświadczenia w różnych 
dziedzinach, co nie jest wyłącznie ich zasługą. To 
jest zasługa również historii, to jest zasługa tego, 
że większość z nich przez wojnę przeszła łagodniej 
i właściwie nie miała okresu gospodarki socjali-
stycznej, państwa socjalistycznego itd. A więc po-
wstały na kanwie tych dwóch debat mój apel i mój 
wniosek jest taki, że powinniśmy, odwołując się 
nieraz do tych doświadczeń, traktować to z więk-
szym dystansem i bardziej sprawiedliwie, a nie 
tylko tak, jak nam subiektywnie jest wygodnie. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Czesław 

Ryszka i pan senator Józef Łyczak złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

(senator sekretarz W. Sługocki) o podatku od niektórych instytucji finansowych, druk 
senacki nr 62, odbędzie się 30 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 217. Bardzo 
dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję bar-
dzo.

Ogłaszam przerwę do godziny 8.00.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się dziś, 15 minut 
po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na siódmym posiedzeniu Senatu do ustawy 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 01 minut 28)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Grze-
gorz Czelej, Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panów senatorów sekretarzy o za-

jęcie miejsc przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o służbie 
cywilnej oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go jako punktu trzeciego; ustawa o zmianie usta-
wy o radiofonii i telewizji – i rozpatrzenie go jako 
punktu czwartego.

Teksty tych ustaw oraz sprawozdania właściwych 
komisji zostały państwu senatorom dostarczone, znaj-
dują się one odpowiednio w drukach nr 65 i 65 A oraz 
66 i 66 A.

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

Proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest nie tylko głos sprzeciwu, lecz także 

głos zaniepokojenia, głębokiego zaniepokojenia 
tym, że pan marszałek nie zechciał zasięgnąć opi-
nii Konwentu Seniorów w omawianej tu sprawie. 
Podczas naszych wczorajszych obrad na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów nieznane były losy w Sejmie 
ustaw, których rozpatrzenie proponuje pan marszałek 
na dzisiejszym posiedzeniu Senatu. Rozmawialiśmy 
o tym. Posiedzenie Konwentu Seniorów się nie od-
było. Nie było posiedzenia Konwentu Seniorów. 
W związku z tym nie mieliśmy, wraz z marszałkiem 
Borusewiczem, okazji do wyrażenia swojego, jak po-
wiadam, głębokiego zaniepokojenia sytuacją i sprze-
ciwu wobec wspomnianej propozycji.

Co więcej, w art. 34 ust. 2, Panie Marszałku, wy-
raźnie mówi się o tym, że tylko w wyjątkowych przy-
padkach można, na podstawie decyzji całego Senatu 

in pleno, wprowadzać takie projekty do porządku 
obrad. Te wyjątkowe przypadki nie są oczywiście 
sprecyzowane, ale… Ostatnio nasze działania opierają 
się wyłącznie na wyjątkowych przypadkach. Nie jest 
wyjątkowym przypadkiem, w ocenie mojej, jako sze-
fa klubu, i całego klubu, wprowadzenie ustawy, która 
dopiero wczoraj została przyjęta i która tak naprawdę 
oznacza likwidację ustrojowych zabezpieczeń odno-
śnie do pluralizmu w mediach, o czym piszą liczne fe-
deracje europejskie dziennikarzy oraz… Z pytaniami 
o to zwracają się do władz polskich zarówno OBWE, 
którego jesteśmy członkiem, jak i Unia Europejska. 
Uważamy wspomnianą sytuację za niedopuszczalną. 
I równocześnie uważamy ją, Panie Marszałku, za 
złamanie regulaminu, który nas obowiązuje. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Posiedzenie Konwentu Seniorów się odbyło, ja 

wspominałem… i uprzedzałem członków Konwentu 
Seniorów o takiej możliwości…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Ale już był głos sprzeciwu. Bo to, jak rozumiem, 

głos sprzeciwu, tak? No nie, nie może być drugiego 
głosu sprzeciwu. No jak to? Przepraszam bardzo, 
Panie Marszałku, ale w jakim trybie pan marszałek 
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.

Panie Marszałku, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)
Pytam: w jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: W trybie wniosku 

formalnego.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja też zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Sprzeciw już 

był, dziękuję bardzo.)
Nie, Panie Marszałku. Chciałbym też powie-

dzieć i potwierdzić, że konwent może rozpatrywać 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 8 minut 01)
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(senator B. Borusewicz) Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, dobrze, ale lege artis pragnę poin-
formować Wysoką Izbę, jak również i pana senatora, 
i pana marszałka, obecnych na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów… Zapewne słyszeliście panowie, że uprze-
dzałem o takiej możliwości, a zgodnie z regulaminem 
jest możliwe wprowadzenie kolejnych punktów – pan 
senator sam przed chwilką przytoczył odpowiedni 
punkt regulaminu – i ja to właśnie w tej chwili czy-
nię. Druki zostały dostarczone, wszyscy senatorowie 
druki posiadają.

Ponieważ był głos sprzeciwu… Czy głos sprzeci-
wu, Panie Senatorze – proszę jeszcze zinterpretować 
swoją wypowiedź i doprecyzować ją – dotyczy jedne-
go i drugiego punktu, czy jednego z tych punktów?

Senator Bogdan Klich:

Tak, Panie Marszałku, oczywiście dotyczy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Obydwu?)
…obydwu tych punktów.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. To 

w takim razie…)
Jest to wniosek o przesunięcie tych punktów na 

kolejne posiedzenie Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

To głosujemy, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją, czyli propozycją włączenia 
tych dwóch punktów do porządku obrad.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Ale głosujemy nad…)
Głosujemy nad moim wnioskiem, bo był głos 

sprzeciwu.
Bardzo proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: Nie ma kworum.)
(Senator Jan Rulewski: Nie ma kworum.)
Głosowało 49 senatorów, 42 – za, 7 – przeciw… 

(Głosowanie nr 7)
(Głos z sali: Nie ma kworum.)
Ogłaszam dziesięciominutową przerwę.
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale kworum jest.)

(Przerwa w obradach od godziny 8 minut 08  
do godziny 8 minut 18)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Pan senator Martynowski, bardzo proszę.

uzupełnienia wtedy, kiedy jest sprawozdanie komi-
sji. Nie było sprawozdań komisji. Pana informacja 
była tylko informacją. Ewentualnym uzupełnie-
niem…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Poproszę o regulamin… Regulamin poproszę.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos?
Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja również byłem na tym po-

siedzeniu Konwentu Seniorów. Uważam, że te dwa 
punkty, które pan w tej chwili zgłasza, były omawiane 
na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Nie wiem dlacze-
go panowie, może panowie uważnie nie słuchaliście… 
Dziwię się, że zgłaszacie takie wnioski.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Zatem przystępujemy…
(Senator Bogdan Klich: W trybie sprostowania, 

Panie Marszałku.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Chcę sprostować te informacje, które są nie-
prawdziwe. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów 
były rozpatrywane tylko takie wnioski, które mia-
ły swoją moc prawną, dotyczące punktów, które 
mogły być wprowadzone zgodnie z zasadami do 
porządku obrad. Pan marszałek wczoraj dokonał 
uzupełnienia lege artis. Lege artis zostały wprowa-
dzone dwa punkty do naszego porządku obrad. Tak 
się stało, obradowaliśmy według tego porządku. 
Pan marszałek zasygnalizował możliwość, ale rów-
nocześnie wiedział dokładnie, że nie może wpro-
wadzić do porządku czegoś, co nie wyszło jeszcze 
z Sejmu. To w pełni respektowaliśmy i dlatego po-
rządek obrad nie został uzupełniony. W związku 
z tym według naszej interpretacji – a myślę, że to 
jest interpretacja zgodna zarówno z rzeczywisto-
ścią, jak i z obowiązującym nas prawem, regula-
minem – porządek obrad tego posiedzenia Senatu 
się wyczerpał. I tylko dlatego wnosimy o to, aby 
przełożyć rozpatrywanie tych punktów, o których 
pan marszałek w tej chwili wspomniał, to znaczy 
ustawy medialnej oraz ustawy o likwidacji służby 
cywilnej, na następne posiedzenie Senatu. Dziękuję 
bardzo.
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Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na siódmym posiedzeniu w dniu 30 grudnia 
2015 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej 
oraz niektórych innych ustaw – druk senacki nr 65, 
projekt poselski w druku nr 119.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 1.45, 
a zakończyło się o godzinie 4.15 w dniu dzisiejszym, 
czyli 31 grudnia 2015 r.

Na posiedzeniu komisji nie był obecny repre-
zentant wnioskodawców, pani poseł Małgorzata 
Wassermann. Rząd reprezentowała pani poseł Beata 
Kempa, minister – członek Rady Ministrów, szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy posiedzenia komisji otrzymali pismo 
marszałka Sejmu skierowane do marszałka Senatu 
o rozpatrzenie przez Senat ustawy z dnia 30 grudnia 
2015 r. wraz z drukiem ustawy o zmianie ustawy 
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. 
Dostaliśmy te druki bez innych dodatkowych doku-
mentów w celu zapoznania się z ustawą.

Komisji przewodniczył jej przewodniczący, pan 
senator Piotr Zientarski. Na początku przewodni-
czący powołał się na opinię pana profesora Huberta 
Izdebskiego, że ustawa jest sprzeczna z art. 153 kon-
stytucji. Następnie poprosił przedstawiciela Biura 
Legislacyjnego, pana Michała Gila o opinię. Legislator 
nie przygotował opinii na piśmie, bo, jak stwierdził, 
nie miał na to czasu, przedstawił tylko swoje uwagi 
ustnie. Przewodniczący komisji stwierdził, że dotych-
czas standardem zawsze była przygotowana opinia 
pisemna. Tym razem niestety takiej opinii nie było. 
Pan legislator podzielił się tylko kilkoma spostrzeże-
niami, które udało mu się poczynić.

Stwierdził, że na etapie prac sejmowych w trak-
cie drugiego czytania wprowadzono przepis, który 
określa sposób nawiązania stosunku pracy z prezesem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta materia nie 
była przedmiotem projektu, wobec tego istnieje duże 
ryzyko naruszenia konstytucji, przepisu, który mówi 
o organach uprawnionych do wniesienia inicjatywy 
ustawodawczej. I w związku z tym zaproponował 
skreślenie art. 3, dotyczącego wprowadzenia tych 
zmian.

Następnie przytoczył art. 153 konstytucji, który 
mówi o tym, że w celu rzetelnego, bezstronnego i po-
litycznie neutralnego wykonywania zadań państwa 
w urzędach administracji rządowej działa korpus służ-
by cywilnej. Cytuję art. 153 konstytucji. Stwierdził, 
że w ustawie znajduje się szereg przepisów, które 
naruszają przywołany przepis. Są to przepisy, któ-
re wyłączają wyższe stanowiska w służbie cywil-
nej z konkurencyjnego naboru, przepisy dotyczące 
nawiązania stosunku pracy na zasadzie powoływa-
nia i odwoływania, zniesienie w stosunku do szefa 

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku, w imieniu klubu bardzo proszę 
jeszcze o 10 minut przerwy.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ile?)
10 minut.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Do godziny 8.30.
Ogłaszam przerwę do godziny 8.30.

(Przerwa w obradach od godziny 8 minut 18  
do godziny 8 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do ponownego głosowania nad 

przedstawioną przeze mnie wcześniej propozycją.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem mojej 

propozycji?
Przypomnę, że moja propozycja dotyczy uzu-

pełnienia porządku obrad o dwa punkty: o ustawę 
o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych 
innych ustaw i rozpatrzenie jej jako punktu trzeciego 
oraz o ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
i rozpatrzenie jej jako punktu czwartego.

Kto jest za tą propozycją? Proszę nacisnąć przy-
cisk „za” i podnieść rękę.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 52 senatorów, 50 było za, 2 było prze-

ciwnego zdania. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął propozycję uzupełnienia porządku obrad 
o punkty: o ustawę o zmianie ustawy o służbie cy-
wilnej oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
go jako punktu trzeciego; oraz o ustawę o zmianie 
ustawy o radiofonii i telewizji – i rozpatrzenie jej jako 
punktu czwartego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służ-
bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 65, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 65 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister! 
Szanowni Goście!
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(senator sprawozdawca P. Florek) co do konkursów: stwierdziła, że te konkursy są fik-
cyjne. Następnie w dyskusji zabrali głos prawie wszy-
scy członkowie komisji oraz pan senator Rulewski, 
który nie jest członkiem komisji. W związku z tym, 
że mieliśmy tyle czasu, ile mieliśmy na zapoznanie 
się z ustawą… Posiedzenie komisji rozpoczęło się 
o godzinie 01.45, a skończyło się po 4.00, czyli jak 
zaczęliśmy posiedzenie o godzinie 8.00 rano, to by-
liśmy już po dwudziestu godzinach pracy. Pan sena-
tor Rulewski zgłosił propozycję, żeby posiedzenie 
komisji rozłożyć na dwie części: tę pierwszą, taką 
zapoznawczą, która miała miejsce; i drugą, żebyśmy 
mieli czas na zapoznanie się z innymi dokumentami, 
jeżeliby wpłynęły. Zaproponował też, żeby tę drugą 
część przełożyć na termin późniejszy. Wniosek nie-
stety nie został przyjęty i w związku z tym odbyło się 
dalsze… Odbyło się głosowanie… Kolejny wniosek, 
nad którym było głosowanie, to był wniosek o odrzu-
cenie ustawy w całości, i tutaj 6 senatorów było za 
i 6 senatorów przeciw. Następnie głosowaliśmy nad 
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek i tu-
taj sytuacja się powtórzyła – 6 senatorów było za, 
6 senatorów było przeciw. Wobec tego komisja nie 
zajęła stanowiska w sprawie ustawy. To tyle tytułem 
sprawozdania. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie… Moment, Panie Senatorze, 

bo mogą być pytania. Nie wiem, czy będą, ale mogą 
być.

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Jan Dobrzyński, bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, użył pan takiego stwierdzenia 

„dostaliśmy te dokumenty”. Chciałbym się dowie-
dzieć, jakie dokumenty. Z pana wypowiedzi wynika, 
że ma pan pretensje do Biura Legislacyjnego w związ-
ku z brakiem pisemnej opinii. Na jakiej podstawie 
żąda pan pisemnej opinii legislatorów, skoro legislator 
był na posiedzeniu komisji?

Dwukrotnie użył pan również takich, nie wiem, 
jak to nazwać, no, stwierdzeń, podał taką informację 
co do czasu trwania komisji. Jaki ma cel stwierdze-
nie, czy to było rano, czy to było w południe, czy 
to było w nocy? Co pan chce przez to powiedzieć? 
I czy komisja obradowała na ten temat i chciała, żeby 
umieścić w protokole czas trwania komisji? Dziękuję.

(Senator Piotr Florek: Ja umieściłem…)

służby cywilnej wymogu posiadania odpowiedniego 
doświadczenia, zniesienie obowiązku niebycia człon-
kiem partii politycznej w okresie pięciu lat, zniesienie 
wymogu co do zatrudnienia na wyższym stanowisku 
w służbie cywilnej, czyli wymogów doświadczenia 
zawodowego, wyłączenie wyższych stanowisk z ocen 
okresowych, przepis, który nakazuje, ażeby w termi-
nie trzydziestu dni od dnia wejścia ustawy w życie 
wygasić stosunki pracy z osobami, które zajmują 
wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Następnie przedstawił kilka uwag, jak je nazwał, 
o charakterze technicznym.

Ustawa wprowadziła podział na kategorie osób 
składających się na korpus służby cywilnej. Są to 
pracownicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, urzędnicy służby cywilnej zatrud-
nieni na podstawie mianowania i osoby na wyższych 
stanowiskach w służbie cywilnej zatrudnieni na za-
sadzie powołania. No i tu powstał pewien problem, 
była też na ten temat dyskusja… Bo wiadomo, że są 
pracownicy służby cywilnej, urzędnicy służby cy-
wilnej – to są ci, którzy są zatrudnieni na podstawie 
mianowania… Jeżeli chodzi o urzędników służby cy-
wilnej, to nie wiem, ale stanowią oni chyba około 8% 
korpusu służby cywilnej. No i pozostały jeszcze te 
osoby na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. 
W związku z tym pojawiło się pytanie, czy urzędnicy 
służby cywilnej, którzy przejdą na wyższe stanowiska 
w służbie cywilnej, tracą, że tak powiem mianowa-
nie, bo tam są mianowani, a tutaj są powoływani… 
Na ten temat była dyskusja, czy to jest prawidłowe, 
czy ewentualnie jakieś inne rozwiązanie powinno tu 
być przyjęte. Urzędnicy musieliby się w takim razie 
zdecydować, wiedząc, że ryzykują tym, że rezygnując 
z mianowania na rzecz powołania nie mieliby możli-
wości powrotu do mianowania.

Następną sprawą, jaką legislator poruszył, była 
sprawa Rady Służby Cywilnej. W ustawie za-
miast Rady Służby Cywilnej została wprowadzona 
Rada Służby Publicznej. Legislator powiedział, że 
w art. 10 należałoby dodać, że tworzy się Radę Służby 
Publicznej, bo, jak stwierdził, takiego zapisu brakuje, 
nie ma go i powinno się dodać taki zapis.

Była jeszcze jedna sprawa: nowelizacja dotycząca 
art. 23 jest tożsama z artykułem, który obowiązuje 
dotychczas, więc nie wiadomo, dlaczego ten zapis 
znalazł się w ustawie. On jest zbędny, bo powtarza 
to, co jest teraz zapisane w ustawie.

Dalej tylko scharakteryzuję… Tego czasu nie było 
dużo i mogę państwu przedstawić… Następnie do 
uwag legislatora ustosunkowała się pani minister 
Beata Kempa. Poinformowała, że rząd wydał swoje 
stanowisko co do ustawy i że jest to stanowisko pozy-
tywne. Pani minister wyraziła też swoje stanowisko 
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Senatu i dzięki temu, żeśmy tak długo w nocy ob-
radowali, mogliśmy z marszu, że tak powiem, przy-
stąpić w nocy do obrad komisji, bo inaczej pewnie 
byśmy musieli się zebrać dzisiaj rano, gdyż trudno 
by nas było pewnie obudzić, jakbyśmy wcześniej 
skończyli obrady plenarne, i dopiero rano procedo-
wać nad tą ustawą w komisji. Pan legislator oczy-
wiście miał tyle czasu, ile miał, w związku z czym 
nie miał możliwości sporządzenia opinii na piśmie. 
Wyraził tylko…

(Senator Jan Dobrzyński: Ale nie ma takiego wy-
mogu, Panie Senatorze.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę nie przeszkadzać panu senatorowi.)

(Senator Jan Dobrzyński: Ale komisja postępuje 
zgodnie z regulaminem, a nie według widzimisię.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę 
nie…)

Była taka…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę nie 

przeszkadzać.)
Ja nie jestem senatorem… Jestem senatorem 

pierwszą kadencję, więc nie wiem, jak zazwyczaj 
było, ale z informacji, którą przewodniczący komi-
sji podawał, wynikało, że zasadą było to, że była to 
opinia na piśmie. W związku z tym…

(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma takiego wymo-
gu.)

(Senator Robert Mamątow: Nie mówił prawdy.)
Ja tylko mówię to, co…
(Senator Robert Mamątow: Nie mówił prawdy.)
No więc, proszę państwa, dobrze, podkreśliłem, 

że opinii na piśmie nie było, tylko była opinia ustna.
Jeśli chodzi o to, o której posiedzenie komisji się 

rozpoczęło, a o której się zakończyło, to skoro jestem 
senatorem sprawozdawcą, odnotowałem fakty, bo 
moim zdaniem takie informacje normalnie w proto-
kołach zawsze się znajdują: w tym a tym dniu, o tej 
a o tej godzinie coś się rozpoczęło i zakończyło. Może 
państwo mieliście do tej pory inne praktyki, ale ja 
tak to traktuję.

Jeżeli chodzi o pana senatora Augustyna, to pan 
senator pytał o… Może jeszcze raz…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę, Panie 
Senatorze, powtórzyć.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Pytałem o odnie-
sienie się pani minister do zarzutów o niekonstytu-
cyjności…)

Dobrze, już pamiętam. Okej.
Pani minister odniosła się w dyskusji do uwag, 

które były kierowane. Pani minister stwierdziła, 
tak jak powiedziałem na początku, że stanowisko 
rządu jest pozytywne, i pani minister stwierdziła, 
że wszystkie zapisy są zgodne z konstytucją. Pani 
minister tak twierdziła i tyle mogę panu senatorowi 
odpowiedzieć.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Momencik, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, mówił pan o opinii i o stanowi-
sku legislatora zgodnych co do tego, że ustawa ma 
wady konstytucyjne. Jakie było w tej sprawie stano-
wisko przedstawiciela rządu? Bo pan senator ogólnie 
mówił, że było pozytywne, ale czy odniesiono się do 
tych bardzo poważnych i licznych zarzutów, całej listy 
zarzutów co do konstytucyjności ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy był podnoszo-
ny aspekt naszych zobowiązań zawartych w traktacie 
o akcesji do Unii Europejskiej co do stworzenia apoli-
tycznej służby cywilnej na wzór służby, która istnieje 
w krajach europejskich, w krajach Unii Europejskiej? 
Czy ten wątek rozważaliście? I czy rozważaliście 
tę próbę likwidacji służby cywilnej opartej na stan-
dardach europejskich w wyniku podważenia zasad, 
które zostały przyjęte przez nas wraz z wejściem do 
struktur Unii Europejskiej?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, czy ktoś 

chce…
(Senator Piotr Florek: Może po kolei odpowiem, 

bo ja nie mam…)
A to proszę sobie…
(Senator Piotr Florek: Nie notuję.)
To proszę długopis i proszę sobie zapisać.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 

zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy? Nie 
ma więcej pytań.

To te trzy pytania, Panie Senatorze. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Odpowiadam więc.
Wczorajsze posiedzenie Senatu, jak państwo 

wiecie, trwało dosyć długo. W tym czasie trwały 
obrady Sejmu i została przyjęta ustawa o służbie 
cywilnej, nie wiem, chyba w godzinach wieczor-
nych, wtedy, gdy było głosowanie. Ona dotarła do 
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(senator P. Florek) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie panu sena-

torowi?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

Co do pytania pana Rulewskiego – oczywiście 
każdy z nas, każdy z senatorów powinien sam so-
bie odpowiedzieć na pytanie, czy te dokumenty, 
które uzyskaliśmy i czy czas, który mieliśmy na 
przygotowanie się do dyskusji na temat tak waż-
nej ustawy… Ja uważam, że to druga, po ustawie 
o Trybunale Konstytucyjnym, z tych najważniej-
szych ustaw, nad którymi głosujemy. W związku 
z tym, biorąc pod uwagę, że… No, mieliśmy ileś 
tam godzin w nocy, ale trzeba jeszcze dotrzeć do 
domu i się przebrać; ja mogę tylko powiedzieć, że 
spałem około jednej godziny dzisiaj w nocy, bo 
tyle było czasu.

(Senator Stanisław Kogut: I tak za dużo.)
Co pan powiedział? Że za dużo? Dziękuję.
W takim razie, proszę państwa, już to świadczy 

o tym, w jakim tempie my pracujemy i ile mamy 
czasu. A więc odpowiedź jest jasna. Nie powinni-
śmy… Moje zdanie jako senatora jest w tej chwili 
takie, że powinniśmy mieć czas, przerwę na to, żeby 
dokładnie się z tym zapoznać, przeanalizować, ze-
brać opinie, uzyskać szczegółową opinię legislatorów 
Senatu. A w tej opinii pan legislator powiedział – a ja 
to tutaj zacytowałem – że podzielił się z nami tylko 
kilkoma spostrzeżeniami, które udało mu się poczy-
nić, w związku z tym nie jest to pełna opinia. Bo jeżeli 
on miał… Nie wiem, ile miał czasu na sporządzenie 
tej opinii – dwie godziny, trzy? No, to nie mógł pełnej 
opinii sporządzić. Tak więc wobec tego odpowiedź 
chyba jest jasna.

A co do tego drugiego pytania – ten temat nie był 
poruszany.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski, bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji wspo-
minano również o innych opiniach poza wspomnianą 
przez pana opinią Fundacji Batorego, przygotowaną 
przez pana profesora Izdebskiego, czy wspominano 
o opiniach innych organów, ewentualnie samorządów 
zawodowych prawniczych, na temat konstytucyjności 
tej ustawy?

Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to te sprawy, 
o których pan senator mówił, nie były przedmio-
tem rozmów na posiedzeniu komisji, nie dyskuto-
waliśmy na ten temat. Ja tylko przedstawiam to, 
co było na posiedzeniu komisji. Nie było takich 
rozmów.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rocki. Bardzo proszę.

Senator Marek Rocki:

Chciałbym zadać pytanie związane z moim zda-
niem istniejącą rozbieżnością pomiędzy uzasadnie-
niem ustawy a jej treścią. Mianowicie w uzasadnieniu 
mówi się o tym, że tworzy się te przepisy po to, żeby 
umożliwić wykonywanie zadań związanych z reali-
zowaniem polityki rządu. Natomiast w tekście ustawy 
jest mowa o całym korpusie służby cywilnej, który 
obejmuje także Biuro Nasiennictwa Leśnego czy po-
wiatowych lekarzy weterynarii. Czy było wyjaśniane, 
dlaczego zdaniem twórców tej ustawy powiatowy 
lekarz weterynarii wykonuje zadania rządu?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Napieralski. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora o to, jakie było 

stanowisko komisji w sprawie tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora?
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Wracam do tej myśli sprawozdawczej, w której… 
Niejako nie było rozstrzygnięcia zasadniczego, czy 
my jesteśmy w stanie procedować – na posiedzeniu 
komisji, a zwłaszcza teraz – nad tak przygotowany-
mi uchwałami. Czy te decyzje będą nosiły w sobie 
znamiona odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym 
senatorze czy też na Senacie in corpore?

(Senator Robert Mamątow: A co to ma do spra-
wozdania?)
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(Senator Waldemar Bonkowski: Panie 
Przewodniczący, a tego nie było na posiedzeniu ko-
misji?)

Proszę?
(Senator Waldemar Bonkowski: Na posiedzeniu 

komisji tego nie było?)
(Głos z sali: Na posiedzeniu komisji ja to wszyst-

ko…)
(Senator Robert Mamątow: Ale opóźniają.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę nie przeszkadzać.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja mam prawo zadać 

pytanie po to…)
Pan senator Zientarski zadaje pytanie, nie komen-

tujemy.
(Senator Piotr Zientarski: …żeby informacja…
Proszę o ciszę.
(Senator Robert Mamątow: Dlatego to tak długo 

trwa, bo panowie obstrukcje wprowadzacie!)
(Senator Piotr Zientarski: …z posiedzenia komisji 

dotarła do wszystkich. O to tu chodzi.)
Już, Panie Senatorze, pan zadał pytanie. Proszę 

nie przeszkadzać.
(Senator Robert Mamątow: Dlatego to tak długo 

trwa!)
Panie Senatorze, proszę o ciszę i spokój.
(Senator Robert Mamątow: Dlatego to tak długo 

trwa.)
Panie Senatorze, proszę o spokój.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Nie wiem, czy pan senator Augustyn, czy…
Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.
(Senator Waldemar Sługocki: Musisz włożyć kar-

tę.)
Państwo nie wzięliście kart. Zapomnieliście.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja nie byłam na posiedzeniu komisji, więc mam 
nadzieję, że pozwoli mi pan senator zadać pytania.

Szanowny Panie Senatorze, chciałabym zapytać 
o to, czy w czasie posiedzenia komisji były zadawane 
pytania bądź też była informacja ze strony rządu lub 
osoby, która była sprawozdawcą, dotycząca spraw-
dzenia w instytucjach rządowych – nie wiem, być 
może też w urzędach wojewódzkich i różnego rodza-
ju instytucjach państwowych – jak wygląda średnia 
stażu na wyższych stanowiskach urzędniczych. Czy 
rzeczywiście można potwierdzić coś takiego, że wła-
ściwie wszystkie osoby, jak wynikałoby z różnych 
uzasadnień, musiały pracować bardzo krótko, tylko 
jedną czy dwie ostatnie polityczne kadencje? Czy też 
w wielu instytucjach właśnie na wyższych stanowi-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

Tak, pan przewodniczący rzeczywiście przyta-
czał również inne opinie, chyba trzy albo cztery, o ile 
pamiętam, które były w jego posiadaniu. Wszystkie 
opinie oczywiście tutaj… Zresztą potem w głosowa-
niu się okazało, że utrzymywał się podział na osoby, 
które głosowały za tym, że jest to ustawa prawidłowa, 
i na te, których zdaniem ta ustawa nie powinna być 
procedowana. Wszystkie opinie, które pan senator 
Zientarski przytoczył, były negatywne. Ja nie za bar-
dzo z tym nadążyłem, ponieważ była noc i miałem 
pół godziny na napisanie sprawozdania i na to, żeby 
się przygotować. W związku z tym moje sprawozda-
nie nie jest zbyt precyzyjne, ale też nie miałem na to 
czasu. W każdym razie rzeczywiście pan senator Piotr 
Zientarski przedstawił również inne opinie i wszyst-
kie były negatywne, czyli w każdej tej opinii była 
mowa o tym, że ustawa narusza konstytucję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

W wypowiedziach przedstawicieli rządu i rzą-
dzącej koalicji bardzo często słyszymy, że obecne 
przepisy o służbie cywilnej nie dość skutecznie za-
bezpieczały przed upolitycznieniem kierowniczych 
stanowisk w tej służbie. Czy rząd i projektodawcy 
ustawy wykazali, że nowe rozwiązania zdecydowanie 
lepiej będą zabezpieczały przed ewentualnym upoli-
tycznieniem? I jakie to były argumenty?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji była 
mowa na temat pozytywów dotyczących funkcjono-
wania dotychczas obowiązującej ustawy…

(Senator Stanisław Kogut: To przeciąganie… 
Przecież to przewodniczący komisji.)

…w ostatnich ośmiu latach na różnych szczeblach, 
w szczególności na przykład na szczeblach wojewódz-
kich?
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(senator B. Zdrojewska) stanowiskach, czyli dyrektorów albo zastępców, 
są zatrudnieni albo urzędnicy, albo pracownicy. 
W zależności od tego, czy to jest urzędnik, czy to 
jest pracownik korpusu, to jest kwestia szefa danej 
jednostki, kiedy tych zmian dokonuje. Ja mogę po-
wiedzieć, na podstawie swojego doświadczenia, bo 
sam organizowałem w urzędzie wojewódzkim wiele 
konkursów…

(Senator Jan Dobrzyński: Kto wygrywał?)
…że konkurs…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale kto wygrywał?)
No i tu pana zaskoczę, dlatego że…
(Senator Alicja Zając: Najlepsi.)
…konkursy są wolne, wszyscy się mogą na te kon-

kursy zgłosić. Powoływana jest komisja konkursowa, 
szef służby cywilnej albo deleguje swoich przedstawi-
cieli – mówię o szefie służby cywilnej, akurat w moim 
przypadku było to w Warszawie – albo, jeżeli to doty-
czy dyrektorów, organizuje konkurs również u siebie, 
więc jeżeli pan sądzi, że organizator ma jakikolwiek 
wpływ na to… Może takie przypadki gdzieś bywają, 
może pan je zna i opiera się pan na swoich spostrze-
żeniach…

(Senator Jan Dobrzyński: Ja znam życie.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ja panu odpowiadam, że konkursy do tej pory były 

bardzo dobrym rozwiązaniem. Te przypadki, jakie 
były, ktoś z państwa wymienił tutaj dwa nazwiska, 
nie będę ich powtarzał… Ale to akurat nie dotyczy 
służby cywilnej.

(Senator Adam Bielan: Ale proszę powtórzyć.)
Proszę?
(Senator Adam Bielan: Ale proszę powtórzyć.)
No, minister… Nie minister, tylko pan 

Kwiatkowski, była o nim mowa…
(Senator Adam Bielan: Wasz członek, wasz no-

minat.)
(Głosy z sali: Wasz członek!)
…ale nie rozmawiali, proszę państwa… To jest 

całkiem inna sprawa. My dyskutujemy tu o służbie 
cywilnej. Jeżeli państwo chcecie mieszać inne powo-
łania, no to okej…

(Senator Adam Bielan: A ZUS?)
…ale ja mówię wyraźnie o służbie cywilnej.
(Głos z sali: Panie Senatorze, za waszych rządów 

nawet sprzątaczki musiały być pod wpływem PSL…)
W związku z tym, proszę państwa, może państwo 

macie doświadczenia…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o spo-

kój! Bardzo proszę o spokój na sali!)
Jeżeli państwo macie taką wiedzę, że gdzieś kon-

kursy były ustawione…
(Senator Adam Bielan: Cała Polska wie.)

skach urzędniczych mamy do czynienia z pracowni-
kami z ogromnym doświadczeniem, z wieloletnim 
stażem na stanowiskach, z osobami, które mają za 
sobą ciężkie egzaminy? Czy mógłby pan powiedzieć, 
czy rozmawialiście państwo o tym na posiedzeniu 
komisji? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, informując o stanowisku rządu 
reprezentowanym przez panią minister, mówił pan, 
że w opinii rządu te konkursy na wyższe stanowiska 
w służbie cywilnej były fikcyjne. Czy pani minister… 
Oczywiście organizowanie fikcyjnych konkursów jest 
naruszeniem prawa, jest przestępstwem.

(Senator Stanisław Kogut: A kto to jest Ryszard 
Kwiatkowski i Jan Bury?)

Czy pani minister podawała jakieś dane z proku-
ratury lub też z innych instytucji państwa, do któ-
rych zgłaszane były, jak rozumiem, liczne przykłady 
organizowania fikcyjnych konkursów? Albo może 
poinformowała, ile ona sama czy też podlegli jej 
urzędnicy stwierdzili takich faktów i skierowali do 
odpowiednich organów?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

Proszę państwa, planowane nowe rozwiązania co 
do wyższych stanowisk w służbie cywilnej, czyli tej 
trzeciej grupy dodatkowej, o której mówimy… Tam 
ma być nabór na zasadzie powołania bez konkursów, 
czyli jest to nowe rozwiązanie. Jest kwestia zapisu 
w konstytucji, to jest chyba, o ile pamiętam, art. 153, 
który mówi o służbie cywilnej, o apolityczności, a tu-
taj mamy to nowe rozwiązanie, kiedy można zostać 
urzędnikiem bez konkursu. Oczywiście jest jeszcze 
sprawa apolityczności, to też zostało zniesione.

Jeżeli chodzi o opinie pozytywne, pan o to pytał, 
ja to może połączę za chwilę… Chciałbym jeszcze 
powiedzieć na temat tego średniego stażu, o który 
pytano… Oczywiście, jeżeli chodzi o wyższe stano-
wiska w urzędach… Ja mogę powiedzieć państwu 
na przykładzie urzędu wojewódzkiego: na wyższych 
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(senator P. Florek) W Polsce, podobnie tak jak w wielu krajach europej-
skich i na świecie, opieramy się na sprawdzonych, 
dobrze przygotowanych urzędnikach służby cywil-
nej. Ja nie wiem, czy pan wie, jak wygląda egzamin 
na urzędnika służby cywilnej, jakie są wymogi, jak 
trudny to jest egzamin. Po jego zdaniu jest się urzęd-
nikiem służby cywilnej i ma się z tego tytułu pewne 
przywileje. To, co państwo chcecie zrobić, jeżeli ta 
ustawa przejdzie, dwa tygodnie vacatio legis, a po-
tem miesiąc… No i mniej więcej tysiąc sześćset osób 
w Polsce będzie miało z automatu wypowiedziane 
umowy. Jeżeli wśród tych osób będą urzędnicy służby 
cywilnej, trzeba będzie im zapewnić inne stanowisko 
pracy. Urzędników służby cywilnej, korpusu służby 
cywilnej u mnie w urzędzie wojewódzkim było bar-
dzo dużo, bo 9%. Wiem, że średnia ta jest na poziomie 
chyba 7% w Polsce. Tylu mamy urzędników służby 
cywilnej, którzy mają te przywileje.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Szanowne Panie 

i Panowie Senatorowie!
Panie Senatorze, w obecnym stanie prawnym sto-

sunek pracy członka korpusu służby cywilnej tymcza-
sowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. 
Ale zawieszeniu w pełnieniu obowiązków podlega 
członek korpusu służby cywilnej także wtedy, kie-
dy zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne lub karne. Zasada ta jest odwieszona 
w przypadku urzędników pełniących wysokie funkcje 
w korpusie służby cywilnej. Czy podczas posiedzenia 
komisji były podane dane potwierdzające, jaka część 
wysokich urzędników w korpusie służby cywilnej 
jest zawieszona w pełnieniu funkcji kierowniczych?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów ma jeszcze pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Łyczak. Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, zacznę od tego, że podziwiam 

pana, iż pan tak wspaniale zdaje to sprawozdanie, 
szczególnie w zakresie konkursów. Chciałbym zapy-
tać, jakie jest pana zdanie na temat tego, kto wygrywał 
te konkursy. Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o agencje 

…no to proszę poinformować odpowiednie służby, 
bo to jest karalne…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, Panie 

Senatorze, bardzo proszę o spokój.)
…i ścigane. Jeżeli pan ma taką wiedzę, to proszę 

bardzo… Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, przez 
osiem lat organizowałem konkursy w urzędzie i we 
wszystkich konkursach byli wybierani kandydaci…

(Senator Jan Dobrzyński: Najlepsi?)
…którzy spełniali wymogi i którzy byli dobrzy. 

Nieraz się zgłaszało bardzo dużo kandydatów na miej-
sce. Postępowanie konkursowe to są testy, trzeba wy-
kazać się wiedzą. To nie jest tak, że mianuję kogoś, 
nie patrząc, jakie jest jego przygotowanie meryto-
ryczne. Są pewne wymogi, którym trzeba sprostać. 
I w związku z tym nie jest prosto wygrać konkurs, 
jeżeli merytorycznie nie jest się dobrze przygoto-
wanym, a tu była jeszcze kwestia apolityczności, bo 
nie można było zostać dyrektorem wydziału, jeżeli 
należało się do partii politycznej. W związku z tym 
to, co pan mówi o ustawianiu… Jak pan ma takie 
doświadczenie, to jest to pana doświadczenie… Ja 
mówię, że takie konkursy pewnie się zdarzały, ale 
jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę konkursów, które 
się odbywają, i w przypadku 2, 3% z nich się okazało, 
że były w jakiś sposób ustawiane… Proszę powiado-
mić stosowne służby, żeby to sprawdziły… To jest 
karalne, w związku z czym…

(Senator Jan Dobrzyński: 2–3% to było przypad-
ków, w których…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 
Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.)

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, ale nie 
można tych kłamstw słuchać.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale ja nie udzie-
liłam panu głosu. Bardzo proszę, Panie Senatorze 
Sprawozdawco.)

Pan Zientarski pytał o pozytywne… Mogę na 
przykładzie tego, co jest w tej chwili, pokazać, że od-
bywają się konkursy, że służba cywilna to jest służba 
apolityczna, to jest służba, która ma być merytorycz-
nie dobrze przygotowana. Inną sprawą jest to, co pan 
mówi. Jasną sprawą jest, że jak się wygrywa wybory, 
to chce się, żeby na pewnych stanowiskach byli ludzie, 
do których się ma zaufanie. W związku z tym…

(Senator Jan Dobrzyński: Ja nie mówię o wybo-
rach.)

Ale ja panu tłumaczę, że inną sprawą jest… Inną 
sprawą jest służba cywilna. Służba cywilna została po 
to powołana, żeby… To jest służba apolityczna, dobra 
merytorycznie, dzięki czemu w przypadku zmian 
politycznych, które następują, pracownicy służby cy-
wilnej mogą cały czas wykonywać swoje obowiązki. 
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(senator J. Łyczak) Tak. Czy ustawa o służbie cywilnej obejmuje 
agencje, które były wymieniane, różnego typu agen-
cje rolnicze?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
I jeszcze jedno pytanie.
Senator Sługocki, bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Zostałem zainspirowany bardzo cennym głosem 

pana senatora Dobrzyńskiego, tak naturalnie. Bardzo 
dziękuję, Panie Senatorze, za podpowiedź. Proszę so-
bie wyobrazić, że zapamiętałem szczegółowo pańskie 
pytanie, a także pańską godność.

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy sprzątacz-
ki należą do korpusu służby cywilnej? To pierwsze 
pytanie. 

A drugie pytanie jest takie. Czy w obecnym stanie 
prawnym przedstawicieli korpusu służby cywilnej 
obowiązuje apolityczność? 

Pytania mają naturalnie charakter retoryczny. 
Dziękuje bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Senator Piotr Florek:

Tak, w obecnym stanie prawnym pracowników 
korpusu służby cywilnej oczywiście obowiązuje 
apolityczność. Jeżeli ta ustawa zostanie dzisiaj przez 
państwa przyjęta, następnie przekazana panu prezy-
dentowi i jeszcze dziś ogłoszona w Dzienniku Ustaw, 
będzie to oznaczało, że od jutra ta apolityczność już 
nie będzie obowiązywać.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o agencje, 
wszystkie agencje, które państwo wymienialiście, 
i o sprzątaczki, to są różne ustawy, które regulują 
sposób powoływania kierowników, szefów danej 
instytucji. Mówimy tu tylko o służbie cywilnej, 
nie mówimy o agencjach, nie mówimy o innych 
jednostkach. Każda ustawa precyzuje, kto może 
być szefem, jakie wymogi trzeba spełnić, jakie 
warunki, jakie mieć doświadczenie. W tej sytu-
acji musielibyśmy rozpatrywać każdy przypadek 
indywidualnie. Dotyczy to również sprzątaczki, bo 
sprzątaczka pewno musi umieć sprzątać, więc też 
są wymogi. Można sprawdzić, czy umie sprzątać. 

rolnicze – agencję restrukturyzacji, agencję nierucho-
mości, Agencję Rynku Rolnego – to jak Polska długa 
i szeroka wszystkie konkursy wygrywali przedsta-
wiciele PSL. Natomiast w innych… A na przykład 
w Anwilu we Włocławku jest dwudziestu dyrektorów 
i wszyscy są z Platformy. Czy pana zdaniem te kon-
kursy były obiektywne? Czy to jest dobra formuła? 
Ja uważam zupełnie inaczej. Dziękuję.

(Senator Piotr Florek: Proszę państwa…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam, Panie Senatorze Sprawozdawco, ale 
jeszcze pan senator Jan Dobrzyński.

Bardzo proszę o pytanie.

Senator Jan Dobrzyński:

Podobnie było, Panie Senatorze, Panie Wojewodo, 
w województwie podlaskim. Wszystkie konkursy z tej 
sfery rolniczej wygrywali działacze PSL, a w urzę-
dach wojewódzkich wygrywali wszyscy związani 
z Platformą Obywatelską. Nawet wśród dziennikarzy 
były takie opinie, że sprzątaczka w urzędzie wojewódz-
kim musiała mieć jakieś konotacje, jakieś rodzinne 
powiązania z członkami Platformy Obywatelskiej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
…lub była członkiem Platformy Obywatelskiej.
(Wicemarszałek Maria Koc: A pytanie, Panie 

Senatorze?)
Tak to u nas wygląda. Co pan o tym sądzi, Panie 

Senatorze, tylko szczerze?

Wicemarszałek Maria Koc:

Pytanie zada jeszcze pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Z zainteresowaniem wysłuchałem pytania pana 
senatora Dobrzyńskiego, który był wojewodą i do-
skonale zna tę sytuację.

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy szefowie 
agencji, agencji rolnych, agencji Skarbu Państwa itd., 
należą do służby cywilnej? Czy to obejmuje ustawa?

(Głos z sali: Tak.)
Czy sprzątaczki także należą do służby cywilnej?
Ja chciałbym zapytać o inne konkursy, choćby 

o konkurs chopinowski, ale nie zapytam.
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Też musiałby być z PO.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, czy 

to już wszystkie pytania?)
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Pani 

Marszałek…)
(Głos z sali: Jeszcze pytanie o konkurs szopenow-

ski.)
(Senator Jan Dobrzyński: Jeszcze było takie mądre 

pytanie o konkurs szopenowski.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Florek: No, tak, możemy się wspól-

nie pośmiać.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to do pana, 

panie…)
(Senator Piotr Florek: Może jeszcze coś zaśpie-

wamy albo zagramy, co? Dzisiaj jest sylwester, fajny 
dzień, może by nam ktoś zagrał.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój…
(Głos z sali: Niech pani uspokoi pana senatora…)
Senator Rafał Ambrozik zadaje pytanie.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Pani 

Marszałek. Panie Senatorze, mam pytanie…)
(Senator Piotr Florek: Pan senator ciągle prze-

szkadza, no.)
(Senator Jan Dobrzyński: Ale pan marszałek 

Borusewicz zadał pytanie. Niech pan odpowie.)
Panie Senatorze, nie pan prowadzi obrady.
Bardzo proszę o spokój.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to do pana, 

Panie Senatorze Dobrzyński, było pytanie.)
Bardzo proszę o spokój.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam pytanie: w jakim stopniu 

przez ostatnich 8 lat rozrósł się aparat administra-
cyjny, urzędniczy, a w jakim stopniu korpus służby 
cywilnej? Dziękuję.

Senator Piotr Florek:

Generalnie aparat urzędniczy to korpus służby 
cywilnej. Prawie wszyscy w urzędzie, oprócz sprzą-
taczek czy kierowców, to pracownicy korpusu służby 
cywilnej. Tak że mówimy o aparacie służby cywilnej. 
Ja mogę państwu o wspomnianej kwestii powiedzieć, 
jeżeli państwo chcą, na przykładzie urzędu, w któ-
rym przez 8 lat byłem wojewodą. Na początku, 8 lat 
temu, zatrudnienie wynosiło około 800 pracowników. 
Wojewoda ma obszerny zakres zadań, które wykonu-
je. Część zadań zostało przekazanych do marszałka, 

Gdyby przyszła do mnie, tobym sprawdził, czy 
potrafi sprzątać. Jeśli nie potrafi, to może pan jej 
nie przyjąć. Tutaj pan decyduje o tym, bo tu nie ma 
potrzeby przeprowadzania konkursu, tak jak to jest 
w przypadku stanowisk kierowniczych i ważniej-
szych stanowisk.

Pan cały czas uważa, wnoszę z tego, jak pan tu 
ze mną dyskutuje… Wdajemy się w dyskusję, ale 
ponieważ jesteśmy zmęczeni…

(Senator Jan Dobrzyński: Ja nie jestem zmęczony.)
…mało spaliśmy, nasza dyskusja jest taka, jaka 

jest, nie przestrzegamy pewnych zasad. Nie zmienia 
to faktu, że pan oczywiście uparcie będzie twierdził, 
że konkursy są niepotrzebne, że są ustawiane, tylko 
nie ma pan… Jeżeli pan ma na to dowody, to trzeba 
– tak jak powiedziałem – zawiadomić odpowiednie 
służby.

Aha, jeszcze było pytanie o tę wyższą…
(Senator Waldemar Sługocki: O zawieszanie.)
…o zawieszanie, jeżeli chodzi o urzędników na 

wyższych stanowiskach. Ja nie za bardzo sobie przy-
pominam, czy mówiliśmy – to była noc, więc dwie 
czy trzy godziny temu – o osobach, o liczbie osób… 
Nie przypominam sobie, więc wydaje mi się, że nic 
takiego nie miało miejsca.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale wydaje się 
panu…  Przepraszam, Pani Marszałek, mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy po kolei pan odpowie…
(Senator Piotr Florek: Proszę dopytać.)
…na wszystkie pytania?
(Senator Piotr Florek: Nie, ja już grupowo odpo-

wiedziałem właściwie na wszystkie pytania.)
To proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:

Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że odstąpie-
nie od wspomnianego przepisu wymagałoby jednak 
prześledzenia danych statystycznych co do osób, któ-
re zostały zawieszone? Aby można było ten przepis 
zmienić. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Florek:

Ja uważam, że to jest niekonstytucyjne. Bo nie 
można robić tak, że pracowników służby cywilnej 
będziemy teraz dzielić na pracowników lepszych 
i gorszych. To jest trzecia grupa pracowników służby 
cywilnej, według ustawy. Tak więc moim zdaniem 
nie ulega wątpliwości, że to, o czym tu mowa, jest 
niekonstytucyjne.
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(senator P. Florek) (Senator Alicja Zając: Ale to nie do pani mar-
szałek.)

(Senator Bogdan Klich: Jeśli można, Pani 
Marszałek…)

Można nie lubić pana marszałka Borusewicza, 
można różnie oceniać jego pracę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo proszę…)

…ale nie można…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…ale nie można postponować byłego marszał-

ka.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
I chciałbym, żeby na to pytanie, które pan marsza-

łek zadał, została udzielona odpowiedź.
I drugie pytanie, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę o pytanie.)
I drugie pytanie. Panie Senatorze, proszę 

konkretnie powiedzieć, który zapis konstytucji 
ta ustawa lekceważy lub też w którym miejscu 
jest niezgodna z konstytucją. Proszę powiedzieć 
konkretnie. Bo wy ciągle mówicie o konstytucji, 
a prawdopodobnie…

(Senator Piotr Florek: Wyczytałem panu…)
…jej nie czytaliście.

Wicemarszałek Maria Koc:

Za chwileczkę, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora 

Adama Gawędę.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam takie py-

tanie: dlaczego pan senator sprawozdawca nie od-
powiada na wszystkie pytania? Szczególnie chodzi 
o dotyczące tego, co się działo na posiedzeniu ko-
misji. Bo my nie byliśmy uczestnikami tego posie-
dzenia komisji – ja nie jestem członkiem komisji – 
więc mamy prawo wiedzieć, co na posiedzeniu się 
działo. Przypomnę, że pan senator, pan marszałek 
Borusewicz zadał pytanie. I nie odpowiedział pan 
na to pytanie.

Drugie pytanie. Na jakiej podstawie – i czy było 
to przedmiotem obrad komisji – pan stwierdził, że 
po 1 stycznia służba cywilna będzie nieapolityczna? 
Proszę powiedzieć, czy to było przedmiotem posie-
dzenia komisji i na jakiej podstawie pan wysnuł taki 
wniosek.

I trzecie pytanie. Czy przedmiotem obrad tej 
komisji była analiza wyboru członków korpusu 
służby cywilnej na przykładzie pana Burego i pana 
Kwiatkowskiego? Dziękuję.

część dodatkowych… Ale były zakłady budżetowe, 
były gospodarstwa pomocnicze i likwidowaliśmy je. 
Ja przyjmowałem pracowników z gospodarstw po-
mocniczych. Było tam zatrudnionych chyba 130 pra-
cowników, ja przyjąłem 30. Zlikwidowałem centrum 
zdrowia publicznego i też musiałem przyjąć część 
pracowników, trzydziestu paru. I zatrudnienie cały 
czas było na takim samym poziomie co 8 lat wcze-
śniej, mimo że przyjmowałem dodatkowych pracow-
ników. Liczba ta została zwiększona o 96 pracowni-
ków, dlatego że wprowadziliśmy w Polsce – i to była, 
powiem szczerze, w dużej mierze moja inicjatywa 
– centra powiadamiania ratunkowego, mam tu na 
myśli numer 112. Jak pan teraz zadzwoni, to pana 
zlokalizują, określą, gdzie pan jest, w jakim miejscu. 
I ci pracownicy, operatorzy numeru 112, są zatrud-
nieni u wojewody. Tak więc akurat we wspomnianym 
przypadku przybyło pracowników. I podobnie będzie 
z ratownictwem medycznym, jeżeli będzie kontynu-
owane to, co ja proponowałem: żeby również osoby, 
które przyjmują zgłoszenia telefoniczne, jeżeli chodzi 
o ratownictwo medyczne, były zatrudnione u wojewo-
dy, czyli, żeby to była administracja państwowa. Bo 
dzisiaj jest tak, że kto wygrywa konkurs, to stawia 
swoich operatorów tam, gdzie odbieramy numer 999. 
I chodzi o to, żeby ten system był troszeczkę inny, 
żeby opierał się na pracownikach, którzy by się nie 
zmieniali, żeby nie było tak, że po każdym konkur-
sie następują zmiany. A jeżeli chce się inwestować 
w wiedzę, szkolić, no to warto, żeby pracownicy się 
nie zmieniali. Tak więc tutaj pewnie też jakaś zmiana 
będzie. Ale generalnie – odpowiadam na pana pytanie 
– różnie to bywa w różnych urzędach. Pani minister 
wczoraj chyba mówiła, że jakieś 500 osób jest zatrud-
nionych w kancelarii u pani premier. Proszę państwa, 
różnie to bywa. W poszczególnych ministerstwach… 
W mniejszych jest mniej osób zatrudnionych, w więk-
szych jest więcej osób zatrudnionych. W urzędach 
wojewódzkich… W największym urzędzie pewnie 
jest około 1000 osób zatrudnionych, urzędy mazo-
wiecki, wielkopolski, śląski to są największe urzędy 
w Polsce.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Jan Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam do pani prośbę, aby pani zwróciła uwagę 

sprawozdawcy, żeby odpowiadał na wszystkie py-
tania.
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to legislator podkreślił na posiedzeniu komisji, że jest 
to niekonstytucyjne.

I jeszcze pytanie, czy… Wracamy chyba do pyta-
nia pana marszałka, jaki jest skład, jeśli chodzi o kon-
kurs szopenowski, tak? O to chodziło? Ja nie wiem, 
nie orientuję się. Wiadomo, że…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to nie było py-
tanie do pana, tylko do senatora Dobrzyńskiego…)

(Senator Jan Dobrzyński: Pana traktuje poważnie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pana traktuję 

poważnie.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

bardzo proszę o ciszę. Panie Senatorze!)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pana traktuję 

poważnie.)
No więc w związku z tym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o spokój.)
W związku z tym ja niepoważnie panu w takim ra-

zie odpowiadam, że dyskutujemy o służbie cywilnej, 
o bardzo ważnym, moim zdaniem, temacie, o apa-
racie administracyjnym w naszym kraju, i dlatego 
pytanie o konkurs szopenowski na pewno jest nie na 
miejscu, jak to wszyscy zauważyli.

(Senator Jan Dobrzyński: Tu z panem się zga-
dzam.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze Sprawozdawco, dziękuję za od-
powiedź na pytania.

A teraz pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja pana sprawozdawcę bym zachęcał do więk-

szej śmiałości, jeżeli chodzi o reagowanie na głupie 
pytania.

Ale chciałbym pana zapytać, czy prawdą jest, że 
art. 153 ust. 1 konstytucji – powtarzam: art. 153 ust. 1 
konstytucji – mówi: „W celu zapewnienia zawodowego, 
rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wyko-
nywania zadań państwa, w urzędach administracji rządo-
wej działa korpus służby cywilnej”. I czy prawdą jest, że 
art. 60 konstytucji mówi: „Obywatele polscy korzystający 
z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służ-
by publicznej na jednakowych zasadach”? I czy prawdą 
jest, że – pańskim zdaniem jako sprawozdawcy – te dwa 
zapisy konstytucyjne są łamane, po pierwsze, poprzez 
zapisy wprowadzające nierówność obywateli w dostępie 
do służby cywilnej i, po drugie, poprzez likwidację służby 
cywilnej opartej na zasadach bezstronności, rzetelności 
i politycznej neutralności? Czy prawdą jest, jeszcze raz 
powtarzam swoje pytanie, że ta dwa artykuły konstytucji 
są łamane przez przedłożenie sejmowe?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
I jeszcze proszę o pytanie pana senatora 

Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja deklaruję się jako zwolennik konkursów, po-

trafię wskazać miejsca, w których one są w moim 
przekonaniu uczciwie i dobrze realizowane. Wracając 
do naszej dyskusji, chciałbym przypomnieć, że ona 
dotyczy tak naprawdę kwestii około 1400–1500 osób. 
I powstaje pytanie, czy osoby, które pełnią wysokie 
funkcje państwowe, są wojewodami albo ministrami, 
nie mogą mieć w swoim otoczeniu osób, do których 
mają pełne zaufanie. I czy obowiązek konkursów 
nie rodził takiej sytuacji, że rosły gabinety politycz-
ne, że rosły również rozwiązania typu p.o., pełniący 
obowiązki, które latami były praktykowane i stoso-
wane? Krótko mówiąc, czy konkursy w przypadku 
tej wąskiej grupy osób nie doprowadziły do pewnych 
patologii, które wymieniłem, i czy nie należy w koń-
cu otwarcie powiedzieć, że trzeba to zmienić z tych 
wskazanych względów? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Piotr Florek:

Jeśli chodzi o Burego i Kwiatkowskiego, to już po 
raz trzeci mówię, że o ile pamiętam, ten przypadek 
akurat nie dotyczył pracowników służby cywilnej. 
Mówiłem, że konkursów jest wiele i jeżeli takie roz-
mowy są prowadzone, to prokurator jest od tego, żeby 
stwierdzić, czy prawo zostało naruszone.

Pan pytał o apolityczność. Na posiedzeniu komisji 
była mowa na ten temat i powiem od razu… Wrócę też 
do tego pytania, w którym była mowa o niekonstytu-
cyjności. No więc, proszę państwa, w konstytucji jest 
zapisane – nie zabrałem jej tutaj, na biurku leży, ale 
przed chwilą ją cytowałem – jakim wymogom powinien 
sprostać pracownik służby cywilnej. I tam jest między 
innymi zapis o apolityczności. W związku z tym my 
dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy na ten temat również 
na posiedzeniu komisji. I właśnie to, że wprowadzacie 
państwo… To Sejm wprowadził w ustawie taki zapis, 
który mówi, że na te najważniejsze stanowiska mogą być 
powoływane również osoby z legitymacją polityczną. 
W związku z tym, że w zapisie w konstytucji jest mowa 
o służbie cywilnej, a ta trzecia grupa pracowników też 
jest ze służby cywilnej, należy domniemywać, tak jak 
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tania… To, co w tej chwili ma miejsce, czyli komplet-
ne zamieszanie, jakie mamy w kraju z Trybunałem 
Konstytucyjnym, z tą kontrolą, z tym bezpieczni-
kiem, który został wyłączony… No i co dalej? Czy 
wejście w życie tej ustawy da nam możliwość, żeby 
skontrolować, czy ona jest zgoda z konstytucją? Jeżeli 
Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał sprawy 
w kolejności wpłynięcia i w składzie trzynastu sę-
dziów, a będzie musiał w składzie trzynastu, to, jak 
powiedziałem na tej trybunie… Trudno będzie skom-
pletować skład sędziowski, bo kontuzja, bo choroba, 
bo inne przypadki. A więc, jak powiedziałem, moim 
zdaniem mamy kompletny paraliż pracy Trybunału 
Konstytucyjnego, wobec tego nie będzie możliwości 
stwierdzenia, czy zapisy w tej ustawie są konstytu-
cyjne czy niekonstytucyjne.

(Senator Bogdan Klich: Na tym etapie wystarczy 
mi odpowiedź pana sprawozdawcy. Dziękuję bardzo.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, jesz-
cze odpowiedzi na kolejne pytania.)

Proszę państwa, jeżeli chodzi o ten cel polityczny, 
to powiem tak. Państwo wczoraj mówiliście, że cho-
dzi o to, żeby powołać osoby, które będą realizowały 
takie założenia i cel, żeby Polska zaczęła się rozwijać 
lepiej, szybciej, że to jest główny cel, i żeby ten korpus 
Służby Cywilnej, te wyższe stanowiska były obsadza-
ne bez konkursów. Ja wczoraj na posiedzeniu komisji 
powiedziałem również, że Polska do tej pory, przez 
te lata, dwadzieścia pięć lat, dobrze, a przez ostatnie 
osiem lat bardzo dobrze się rozwijała. Jesteśmy naj-
lepsi w Europie, jeżeli chodzi o…

(Głosy z sali: Tak…)
(Głosy z sali: Nie…)
Tak, tak było.
…Przez ostatnie osiem lat, jeżeli chodzi o PKB, 

jeżeli chodzi o ważną sprawę, to jest stopę bezrobocia. 
Proszę wziąć pod uwagę, że taka stopa bezrobocia, 
jaka jest dzisiaj, to była, nie wiem, kilkanaście lat 
temu. A więc Polska na tle innych krajów naprawdę 
dobrze się rozwija. A trzeba też patrzeć, jakie są uwa-
runkowania zewnętrzne. W związku z tym…

(Głosy z sali: Ale…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Do rzeczy, Panie 

Senatorze, do rzeczy. Bardzo proszę odpowiadać na 
pytanie o apolityczność.)

No więc odpowiadam na to pytanie o apolitycz-
ność, które padło. Tu nie ma takiego problemu, że żeby 
kraj się rozwijał, to trzeba znieść tę apolityczność. 
Naprawdę, do tej pory to nie przeszkadzało, służba 
cywilna nikomu nie przeszkadzała, również można 
się było rozwijać, można było przeprowadzać konkur-
sy. Państwo jesteście innego zdania – macie to prawo.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie otrzymałem odpo-
wiedzi na swoje pytanie, Pani Marszałek.)

(Senator Mieczysław Augustyn: …na moje pyta-
nie.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Przepraszam, jeszcze pan senator Mieczysław 

Augustyn. Proszę o zadanie pytania.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Wojewodo… Panie Senatorze – jesteśmy 
z tego samego regionu, więc proszę wybaczyć – ja 
rozumiałem do tej pory, że ta apolityczność odno-
sząca się do wyższych stanowisk politycznych była 
ogromną zachętą dla urzędników, by nie angażowa-
li się politycznie, dlatego że trzeba było być poza 
jakąkolwiek partią polityczną przez kilka lat. Czy 
pan mógłby powiedzieć, czy rzeczywiście taki me-
chanizm działał? Ile lat do tej pory trzeba było być 
bezpartyjnym, żeby można było w ogóle wystarto-
wać w takim konkursie? Czy urzędnik, który chciał 
być w korpusie służby cywilnej, musiał się wiele lat 
wcześniej trzymać z dala od jakiejkolwiek partii po-
litycznej? Czy taki był mechanizm?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Jeszcze pytanie ma pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:

W nawiązaniu do tego pytania, o którym mówił 
pan senator Augustyn. To jest pytanie zasadnicze, 
moim zdaniem. Panie Senatorze, czy aktywista 
Platformy Obywatelskiej lub PSL, oczywiście czło-
nek tych partii, zawieszający swoją aktywność czy 
udział, czy też członkostwo dzień przed przystąpie-
niem do konkursu, będzie przez pana uznawany za 
apolitycznego?

(Głos z sali: Oczywiście.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora sprawozdawcę…

Senator Piotr Florek:

Na pytanie pana senatora Klicha odnośnie do 
art. 153 i tego drugiego artykułu… Oczywiście, je-
żeli popatrzymy na dzień dzisiejszy, jak to wygląda, 
to sprawa jest jasna: prawo nie jest w żaden sposób 
łamane. Ale jeżeli – powtórzę to – ta ustawa wejdzie 
w życie i zostanie przegłosowana, to nie ulega żadnej 
wątpliwości, że naruszymy ten zapis konstytucyjny. 
Jest tylko sprawa tego, czy Trybunał Konstytucyjny 
będzie miał możliwość, bo tu jest wielki znak zapy-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Przyzna pan, że sposób funkcjonowania służby 

cywilnej ma również kolosalne znaczenie dla ochrony 
prawa do dobrej administracji. To prawo do dobrej 
administracji związane jest ze sferą procesową, pro-
ceduralną administracji publicznej. W tym sensie 
składa się na nie zestaw uprawnień przysługujących 
jednostce, stronie postępowania administracyjnego, 
w toku postępowań prowadzonych przed organami 
administracji publicznej. I w tym kontekście mam 
następujące pytanie. Czy tak definiowane prawo do 
dobrej administracji znalazło swoje odzwierciedle-
nie, w szczególności w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I jeszcze proszę o zadanie pytania pana senatora 

Antoniego Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jeszcze wracam do kwestii tego, o czym rozma-

wialiśmy przed chwilą, czyli apolityczności pra-
cowników służby cywilnej i tego wymogu, który 
mówi o pięciu latach i który jest zniesiony nową 
ustawą. Czy to zniesienie nie powinno być właśnie 
motywowane konstytucyjnie poprzez to, że powin-
ni mieć równe… że obecne rozwiązanie narusza 
równe traktowanie i ma charakter dyskryminacyj-
ny? Znaczy utrudnia życie osobom, które gdzieś 
tam wyraziły swoją aktywność, zresztą czasami 
ta aktywność była niezwykle skromna. Jak rozu-
miem, kiedy składają wniosek o przyjęcie do służ-
by cywilnej, jednocześnie rezygnują z uczestnictwa 
w ugrupowaniu. A ten wieloletni okres wyłącza ich 
z aktywności na rzecz dobra wspólnego. Z punktu 
widzenia konstytucji ten obowiązek budzi moje 
zasadnicze wątpliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Senator Piotr Florek: Tak.)
Proszę pana senatora sprawozdawcę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panowie pytali o apolityczność. Bardzo proszę.
(Głos z sali:… powtórzyć…)
(Senator Piotr Florek: Tak, proszę powtórzyć.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyński:

Panie Senatorze, czy aktywista Platformy 
Obywatelskiej lub PSL, członek jednej lub drugiej 
partii zawieszający swoją działalność dzień przed 
przystąpieniem do konkursu będzie przez pana uzna-
wany za apolitycznego? Bardzo proszę uzasadnić 
swoją odpowiedź, powiedzieć „tak” lub „nie”, no bo 
chyba ma pan na ten temat swoje zdanie.

Senator Piotr Florek:

Nie pamiętam i nie znam takich przypadków, 
żeby ktoś zawieszał członkostwo, wydaje mi się, że 
zawieszenie członkostwa to jest za mało, że trzeba 
zrezygnować z członkostwa. Tak mi się wydaje, nie 
jestem na 100% pewny, ale ja to sprawdzę. Czyli tutaj 
trzeba nie zawiesić polityczność, tylko trzeba zrezy-
gnować… Jeżeli chodzi o służbę cywilną, to tam jest 
wymóg, żeby pięć lat wcześniej… Jeżeli zrezygnował-
by pan pięć lat wcześniej, to niewątpliwie ja bym pana 
powołał, jakby pan pięć lat wcześniej zrezygnował 
z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości i wystar-
tował w konkursie w moim urzędzie, to miałby pan 
szansę wygrać ten konkurs i zostać dyrektorem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdrojewska, 

potem pan senator Sługocki.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Ja może jeszcze… Bo cały czas nie do końca zna-

my odpowiedź i to nas nurtuje. A słuchając wypo-
wiedzi niektórych panów senatorów, zauważyłam, że 
nie wszyscy mają pełną orientację, jak wygląda taka 
typowa droga wyższego urzędnika – załóżmy, dyrekto-
ra generalnego urzędu – jakie ma mieć wykształcenie, 
jaką drogę za sobą i jak długo wcześniej musi zaplano-
wać to, że nie należy do żadnej partii. Gdyby łaskawie 
pan senator przedstawił, jak wygląda taka przeciętna 
droga kariery urzędnika w służbie cywilnej, który 
osiąga jeden z najwyższych stopni, czyli na przykład 
dyrektora generalnego… Proszę opowiedzieć i proszę 
powiedzieć, ile mniej więcej dyrektorzy generalni mają 
lat i jak długo trwa ich służba dla państwa. Dziękuję.
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, pan senator Szymański wskazy-
wał na różne możliwości omijania drogi konkurso-
wej, na przykład na powoływanie na pełniących obo-
wiązki czy też, nazwijmy to, obstawianie się osobami 
w gabinetach politycznych. Czy rzeczywiście takie 
jest pańskie doświadczenie, że to dotyczy stanowisk 
służby cywilnej? A jeżeli tak, to czy w rozwiązaniach 
zaproponowanych w tej ustawie jest cokolwiek, co by 
tym patologiom zapobiegało, na przykład zakaz za-
trudniania na p.o. w służbie cywilnej do określonego 
czasu czy też zakaz zatrudniania nie wiadomo jakiej 
liczby osób w gabinetach politycznych? Czy coś ta-
kiego w tym projekcie ustawy jest? A może jedynym 
remedium na to, żeby było apolitycznie, jest to, żeby 
znieść apolityczność?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Przypominam, że zadajemy pytania trwające nie 

dłużej niż minutę.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Andrzeja 

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:

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

Powiedział pan, że jest około tysiąc szęściuset człon-
ków służby cywilnej. Czy to jest liczba zatrudnio-
nych, czy to jest liczba stanowisk? I ile wśród tych 
zatrudnionych na stanowiskach służby cywilnej jest 
pełniących obowiązki?

I drugie pytanie. Czy powoływanie na pełniących 
obowiązki – to jest akurat w moim mieście epidemia 
– to jest sposób na omijanie konstytucji, czyli jej ła-
manie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Wacha.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję uprzejmie.
Moje pytanie jest następujące. To nie jest moja 

dziedzina, ale proszę, opierając się na swoim doświad-
czeniu, uprzejmie powiedzieć, jaki pana zdaniem jest 
cel apolityczności, który jest zapisany w konstytucji. 
Czy tu chodzi o pewną – to jest subtelna sprawa – 
niezależność wobec szefa politycznego czy miano-
wanego, czy tu chodzi bardziej o pewną stabilność, 

Senator Piotr Florek:

Tak, Panie Senatorze, jest to oczywiście problem 
do rozwiązania. Żeby było to zgodne z konstytucją, 
należałoby zmienić konstytucję. Czyli jeżeli w kon-
stytucji nie będzie zapisu o apolityczności służby 
cywilnej, a on jest w konstytucji, to sprawa będzie 
jasna. Skoro państwo uważacie, że to jest dobry kie-
runek, to wystarczy zrobić zmianę w konstytucji, 
po to żeby to było zgodne z konstytucją, i sprawa 
będzie jasna. Tylko państwo wiecie, w jaki sposób jest 
przyjmowana konstytucja, jak wygląda procedura. 
To pewno nie jest taka prosta i szybka zmiana, tym 
bardziej że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
była przyjmowana w referendum. Czyli jest to, że 
tak powiem, jeszcze coś ważniejszego niż ustawa.

Pani Zdrojewska pytała o wymogi, jeżeli chodzi 
o pracowników służby cywilnej na wyższych stanowi-
skach, jak to wygląda. Proszę państwa, mamy Krajową 
Szkołę Administracji Publicznej, KSAP. Można ukoń-
czyć tę szkołę. Po tej szkole można zostać urzędnikiem 
służby cywilnej. Można zdawać egzaminy na urzęd-
nika służby cywilnej. One są bardzo trudne. U mnie 
w urzędzie zdarzało się, że w ciągu roku jedna osoba 
zdała, nieraz – dwie osoby. Tak że to są bardzo trudne 
egzaminy. Tam są wymogi odpowiednie co do stażu 
pracy, co do znajomości języków, bo trzeba albo zda-
wać egzamin z języka, albo wykazać się odpowiednim 
dokumentem w tym zakresie. A więc jest wiele, wiele 
wymogów, żeby zostać urzędnikiem służby cywilnej. 
A żeby z kolei zostać na przykład dyrektorem general-
nym urzędu, to trzeba spełnić kolejne wymogi, które 
dotyczą dyrektora generalnego, chociażby wymóg pra-
cy na określonym stanowisku, apolityczności, czyli to, 
o czym mówiliśmy, itd. A więc trzeba te wszystkie 
wymogi spełniać. To jest procedura niełatwa. Tak że 
musimy cenić urzędników służby cywilnej. musimy 
cały czas rozróżniać pracowników służby cywilnej 
i urzędników służby cywilnej, bo – jeszcze raz pod-
kreślam – urzędników służby cywilnej jest 7% czy 8% 
w stosunku do wszystkich pracowników służby cywil-
nej. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź.

Jeżeli chodzi o tę dobrą administrację w Unii 
Europejskiej, to oczywiście nie ulega wątpliwości, 
że w Unii Europejskiej dba się o to, żeby administra-
cja… Jak państwo macie okazję i bywacie w innych 
krajach, bywacie w urzędach, magistratach i innych, 
to widzicie, że tam też funkcjonuje służba cywilna, 
niezależna, która wykonuje swoje zadania, a politycy 
włączają się na odpowiednim poziomie działalności.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zadanie pytania proszę senatora Mieczysława 

Augustyna.
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(senator P. Wach) wcale, jak państwo podkreślaliście, że ta osoba nie 
może zostać na stanowisku. Jeżeli zostanie wybrana, 
to oczywiście może dalej na tym stanowisku pracować.

I apolityczność. Oczywiście chodziło właśnie o ten 
dystans, o którym pan mówił, o tę merytorykę, o to, 
żeby apolityczny pracownik mógł powiedzieć swo-
jemu przełożonemu, co myśli o danej sprawie itd., 
żeby to nie było takie podporządkowanie polityczne. 
W związku z tym ta apolityczność… No, pewnie 
nie myśmy tutaj Amerykę odkrywali. O demokracji 
mówimy, że to jest dobry sposób rządzenia, a nie-
którzy mówią, że inne rozwiązanie byłoby lepsze, 
ale nikt tego lepszego rozwiązania nie znalazł, czyli 
demokracja jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli 
chodzi o urzędników, to tutaj jest podobnie. To jest 
rozwiązanie przyjęte w większości krajów, nie wiem, 
czy we wszystkich możliwych krajach, tego nie bada-
łem i trudno mi powiedzieć, czy tak jest, bo państwo 
wiecie, o której było to posiedzenie komisji i czego 
mogliśmy na tym posiedzeniu komisji w nocy się 
dowiedzieć i co uzgodnić. Akurat na mnie wypadło 
bycie senatorem sprawozdawcą, bo ktoś musiał nim 
być, a nie było za bardzo chętnych, bo trudno, proszę 
państwa, w nocy o tej godzinie dyskutować, a potem 
być jeszcze po nieprzespanej nocy senatorem spra-
wozdawcą. W związku z tym wypadło to na mnie. Ale 
taki jest mniej więcej cel apolityczności i wydaje mi 
się, że to funkcjonowało dobrze. Jeśli gdzieś były ja-
kieś problemy, to trzeba by się zastanowić, czy czegoś 
nie można zmienić czy czegoś nie można poprawić. 
Bo nieraz jak się coś zburzy, to potem jest trudno 
cokolwiek zbudować albo po czasie trudno będzie te 
wszystkie kostki jakoś pozbierać i poukładać w ko-
lejny porządek, jakiś ład, który by był. W związku 
z tym trzeba może się zastanowić, gdy robi się takie 
zasadnicze, rewolucyjne zmiany. Zawsze lepszym 
kierunkiem jest poprawiać, zmieniać, analizować, 
mieć pewne dane, które służą do tego, żeby wyciągać 
wnioski, czyli analizować i iść w tym kierunku.

A oczywiście tu mamy, po Trybunale 
Konstytucyjnym, drugą ustawę, która w mocny 
i zasadniczy sposób zmienia funkcjonowanie służby 
cywilnej. Pewno należy się spodziewać, że w dniu 
dzisiejszym jeszcze będzie kolejna, trzecia, ustawa, 
też mniej więcej o tej samej skali ważności, rozpa-
trywana.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Lista senatorów, którzy chcieli zadać pytanie…
(Senator Andrzej Stanisławek: Ja przepraszam bar-

dzo, ale nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie. Bardzo 
przepraszam. Ja zadałem konkretne pytanie, czy powo-
ływanie na stanowisko pełniącego obowiązki…)

Proszę powtórzyć pytanie.

o to, żeby się stale nie zmieniali pracownicy, czy też 
o kwalifikacje merytoryczne? Mnie się wydaje, że 
tutaj najdelikatniejszą sprawą, ale tego nie wiem, 
jest właśnie pewna niezależność, pewien dystans. 
Bo czasem szefowi politycznemu być może trzeba 
powiedzieć, że coś jest niezgodne z przepisami, albo 
przedstawić niewygodne sugestie. O tego typu odpo-
wiedź proszę, również opartą na pana doświadczeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

Jeżeli chodzi o gabinety polityczne, to proszę 
państwa, to są gabinety polityczne na szczeblu mini-
sterstw, w urzędach, na przykład w urzędach woje-
wódzkich, nie ma gabinetów politycznych, natomiast 
są asystenci, doradcy i jest określona ich liczba. Jeżeli 
chodzi o gabinety polityczne, to nie znam właściwej 
ustawy, ale tam chyba też jest określona liczba osób, 
które mogą być w gabinecie politycznym. Jeżeli cho-
dzi o asystentów, doradców czy to w samorządzie, 
czy to w urzędzie wojewódzkim, to w zależności od 
miasta może być trzy do siedmiu takich osób. To są 
osoby, które… Jeżeli na przykład wojewoda zatrudni 
doradcę, to on kończy pracę w momencie odwołania 
wojewody ze stanowiska. Tak że tyle na temat gabi-
netów politycznych.

Temat konkursów. Oczywiście jeżeli chodzi o te 
osoby pełniące obowiązki, to one też mają prawo 
startować w konkursach. Pani minister podawała taki 
przykład, że duża część, grupa tych osób pełniących 
obowiązki potem wygrywała konkursy. Pani minister 
na jakimś przykładzie mówiła o 60%. No, proszę 
państwa, każda osoba pełniąca obowiązki ma również 
prawo wystartowania w konkursie. Może jest akurat 
dobra, może ma określoną wiedzę, może dlatego była 
osobą pełniącą obowiązki. Tak więc nie uogólniał-
bym. Pewnie ma trochę większą wiedzę, bo jak pełni 
tę funkcję, to może ma większe doświadczenie, może 
jest jej łatwiej wystartować w konkursie.

Jeżeli chodzi o służbę cywilną, to proszę państwa, 
w Polsce jest – takie informacje padają – sto dwadzie-
ścia albo sto trzydzieści tysięcy, pani minister mówiła 
wczoraj chyba o stu dwudziestu tysiącach, pracow-
ników w korpusie służby cywilnej. A w przypadku 
tych tysiąc sześciuset osób mówimy tylko o wyższych 
stanowiskach, mniej więcej policzonych w skali kraju. 
Tylu by dotyczyła ta zmiana po wprowadzeniu tej usta-
wy, mniej więcej tysiąc sześćset osób automatycznie 
miałoby rozwiązane umowy o pracę. To nie znaczy 
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Senator Piotr Florek:

Myślę, że państwo niczego za bardzo nie zmie-
niają, bo służba cywilna w dalszym ciągu pozostaje. 
Tak że nic w tym względzie się nie zmienia. Tu jest 
tylko rozważana kwestia, jeżeli chodzi o awanso-
wanie w służbie cywilnej, do jakiego momentu się 
awansuje. Są określone grupy. Jeżeli chodzi o służbę 
cywilną, to na przykład dyrektor generalny urzędu… 
Tam jest chyba siedem czy dziewięć grup. Żeby dojść 
do tej siódmej czy ósmej grupy… Co jakiś czas, nie 
wiem, chyba co trzy lata można awansować z gru-
py do grupy, ale trzeba się wykazać działalnością. 
Tak więc dojść do ostatniej grupy jest bardzo trudno. 
Z doświadczenia… Wiem, że w moim urzędzie dy-
rektor generalny nie zdąży do emerytury awansować, 
dojść do tej ostatniej grupy. Ale jak jest jakiś problem 
z tym, to należałoby podjąć działania, jeżeli chodzi 
o awansowanie w korpusie służby cywilnej. Bo ta-
kie głosy się słyszy, że to awansowanie jest ograni-
czone. Tak więc oczywiście warto by się zastanowić 
i rozmawiać, co należy zmienić, żeby rzeczywiście 
szczególnie ludzie młodzi szybciej awansowali, bo 
na tym nam zależy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Dziękuję, Panu Senatorowi Sprawozdawcy.
(Senator Bogdan Klich: Szacunek.)
(Oklaski)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Do prezentowania stanowiska rządu – bardzo 

proszę o spokój – w toku prac parlamentarnych zo-
stała upoważniona pani minister – członek Rady 
Ministrów, pani Beata Kempa.

Witam, Pani Minister, bardzo serdecznie.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
Zapraszam panią minister na mównicę. Bardzo 

proszę.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Otóż, pragnę zabrać głos dlatego, że wiele stwier-

dzeń i sformułowań, a także kwestii, które tutaj padły, 
rozminęło się z prawdą i rozminęło się też z rzeczy-
wistością ustawową, z którą mamy do czynienia, je-
śli idzie o służbę cywilną. To jest ważne, dlatego że 
dalsze brnięcie w tę sytuację może powodować prze-
świadczenie, że rozmawiamy o jakichś aktach, które 
w ogóle nie istnieją, albo o sprawach, które dzisiaj 

Senator Andrzej Stanisławek:

Czy powoływanie na stanowisko pełniącego obo-
wiązki, czyli omijanie prawa, nie jest łamaniem kon-
stytucji? Bo cały czas to łamanie jest nadużywane.

Senator Piotr Florek:

Odpowiedziałem.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dlatego zadaję ta-

kie pytanie.)
Odpowiedziałem na to pytanie. Mówiłem o oso-

bach pełniących obowiązki. Oczywiście są osoby, 
które pełnią obowiązki. Mogą wystartować w kon-
kursie. Jeżeli wygrały, to wygrały. Nie ma tu żadnego 
łamania…

(Senator Andrzej Stanisławek: Ale samo powo-
ływanie…)

Proszę?
(Senator Andrzej Stanisławek: Sam mechanizm 

powoływania na stanowisko.)
A, powoływanie. To w zależności od tego, na jakie 

stanowisko, czy można powołać, czy nie? Ja nie wiem, 
o czym pan mówi. Jeżeli chodzi o służbę cywilną, to 
są obowiązkowe konkursy, więc dzisiaj nie ma powo-
ływania. Jak państwo wprowadzicie tę swoją ustawę, 
to będziecie powoływać. Dzisiaj powoływania nie ma.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Ambrozik.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie?
Senator Ambrozik, bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, w 2011 r. pojawił się raport 

Najwyższej Izby Kontroli dotyczący korpusu służby 
cywilnej. Tam była ankieta, która dotyczyła możliwo-
ści rozwoju zawodowego członków korpusu służby 
cywilnej. Tę ankietę wypełniło prawie trzy tysiące 
członków korpusu, część pracowników, część urzęd-
ników. Możemy tu wyczytać, że 28% ankietowanych 
oceniło system awansu jako sprawiedliwy i przejrzysty, 
w ocenie 40% system ten jest niesprawiedliwy, a blisko 
połowa uznała go za nieprzejrzysty. Zdaniem respon-
dentów czynnikami decydującymi o niesprawiedliwo-
ści systemu awansu są niejasne zasady i znajomości 
oraz układy. Proszę się ustosunkować do tego raportu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.



132
7. posiedzenie Senatu w dniu 31 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 

(minister B. Kempa) w tym zakresie. Żyjemy w wolnym kraju i poglądy 
polityczne wolno nam mieć. A jeśli chodzi o człon-
kostwo w partii w momencie objęcia funkcji, jest to 
wymóg ustawowy. Myślę, że jest to jak najbardziej 
racjonalne rozwiązanie w tej materii.

To jest pierwsza rzecz, która mnie tutaj bardzo 
poruszyła, dlatego że dyskusja szła moim zdaniem 
w kierunku zupełnie niepożądanym, a wynikała ona 
na pewno z tego, że należałoby przytoczyć właśnie ów 
art. 78 ustawy o służbie cywilnej. To jest pierwsza, 
podstawowa kwestia. Wymóg apolityczności pozo-
staje i jest tu niejako warunkiem sine qua non tego, 
czy ktoś będzie urzędnikiem, pracownikiem służby 
cywilnej, czy też nie.

I kilka kwestii, jeśli pani marszałek, Wysoka Izba, 
pozwolą, tytułem wstępu, bo one są niezwykle ważne. 
Otóż stanowisko rządu, które zostało przyjęte zgod-
nie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów, a także 
regulaminu urzędowania rządu, jest stanowiskiem po-
zytywnym. I teraz kilka kwestii wynikających z owego 
doświadczenia, bo państwo najczęściej o to doświad-
czenie pytacie. I słusznie, bo to, czy dana ustawa ma ja-
kieś mankamenty, czy jest na przykład skostniała i na-
leży ją zmienić, wynika właśnie z praktyki. Te pytania 
uważam za jak najbardziej słuszne. Spieszę zatem pań-
stwu odpowiedzieć na podstawie mojej praktyki jako 
członka rządu przez ostatnie miesiące, ale i praktyki, 
jaką miałam w latach 2005–2007. Padło tutaj stwier-
dzenie, że konkursy – to wzbudzało największe emocje 
– jeśli idzie o urzędników służby cywilnej, którzy mie-
liby sprawować funkcje kierownicze, są fikcyjne czy 
są fikcją. To jest zasadnicza różnica. Ja zawsze wiem, 
jakich używam słów. Jeśli są fikcyjne, to się tu zgodzę 
bodajże z panem senatorem Augustynem… Jeśli to by-
łaby kwestia związana z patologią w przeprowadzaniu 
konkursów, to trzeba zawiadomić prokuraturę – pełna 
zgoda. Natomiast ocena tego, czy rozwiązanie prawne 
jako całość jest fikcją, czy nie – czy ono służy prawi-
dłowemu działaniu służby cywilnej, czy też nie – to 
jest kategoria, o której wolno nam dyskutować zarówno 
na forum politycznym, jak i na forum każdym innym. 
Otóż ja stwierdzam, że to rozwiązanie prawne jest 
rozwiązaniem fikcyjnym z punktu widzenia praktyki, 
jaka jest. Otóż chcę państwu powiedzieć, że obecnie 
korpus służby cywilnej liczy sto dwadzieścia tysię-
cy pracowników i urzędników. I nieprawdą jest, co 
często jest podnoszone w debacie publicznej nad tą 
ustawą, że ten korpus znika na skutek wprowadze-
nia nowych zapisów. Jeszcze raz powtarzam: jest to 
nieprawda. Podobnie jak nieprawdą jest, że z tych stu 
dwudziestu tysięcy  tysiąc sześćset urzędników służby 
cywilnej to są urzędnicy na wyższych stanowiskach. 
I to rozwiązanie dotyczy tej grupy. I teraz, w czym 
jest rzecz? Otóż według nowej ustawy te stanowiska, 
tysiąc sześćset stanowisk, mogą piastować również 
urzędnicy z tego korpusu służby cywilnej. Powiem 

nie mają miejsca, jeśli idzie o kwestie procedowania. 
Chcę tu jasno i wyraźnie powiedzieć, że na przykład 
dyskusja dotycząca apolityczności, do czego za chwilę 
przejdę, została tu zupełnie przekłamana.

Szanowni Państwo, wczorajsze posiedzenie komi-
sji, choć późne, ale my się od pracy nie uchylamy…

(Senator Jan Rulewski: Dzisiejsze.)
Dzisiejsze, dobrze, może być dzisiejsze.
Odbyło się ono w dobrej atmosferze. Choć różnili-

śmy się co do poglądów, to myślę, że atmosfera, jeśli 
chodzi o poziom merytoryczny, była bardzo dobra, 
co niniejszym stwierdzam. Niestety, pan poseł spra-
wozdawca, przepraszam, pan senator sprawozdawca 
nie zdążył od 4.00 rano napisać sprawozdania dla 
szanownych państwa senatorów, choć myślę, że mimo 
wszystko był na to czas.

Niemniej jednak, Szanowni Państwo, chcę jasno 
i wyraźnie powiedzieć, że jeśli idzie o ową apolitycz-
ność wszystkich członków korpusu służby cywilnej, 
to ona obowiązuje. Dzisiejsza ustawa mówi jasno 
i wyraźnie, że członek korpusu służby cywilnej przy 
wykonywaniu obowiązków służbowych nie może 
kierować się interesem jednostkowym lub grupowym. 
Mówi o tym art. 78, którego – uwaga! – nie zmie-
niamy, a więc on nadal obowiązuje. Przytoczę rów-
nież ust. 2 tego artykułu: członkowi korpusu służby 
cywilnej nie wolno publicznie manifestować poglą-
dów politycznych. To również będzie obowiązywać. 
I wreszcie: członek korpusu służby cywilnej nie może 
łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem 
radnego. I jeszcze ust. 5, bardzo ważny: urzędnik 
służby cywilnej nie ma prawa tworzenia partii poli-
tycznych ani uczestniczenia w nich. Proszę państwa, 
to są bezsporne fakty. Tego artykułu nie zmieniamy, 
on pozostaje.

Rozumiem, że państwa wątpliwości powstały 
w związku ze zmianą, jaką proponują wnioskodaw-
cy, dotyczącą szefa służby cywilnej, ale to wynika 
z tego, że trzeba projekt dobrze i ze zrozumieniem 
przeczytać. Co do szefa służby cywilnej to od razu 
pragnę wyjaśnić, żeby uprzedzić ewentualne państwa 
pytania, rozwiać wszelkie wątpliwości, zanim to py-
tanie zostanie zadane, że tak, my wprowadzamy taki 
oto zapis, że szef służby cywilnej w momencie obję-
cia funkcji – powiem prostymi słowami – nie może 
należeć do partii politycznej, czyli znosimy wymóg 
dotyczący tego okresu pięciu lat.

Tylko ja pytam, jakim prawem, dlaczego sytuacja 
prawna przyszłego, potencjalnego szefa służby cywil-
nej ma być gorsza niż na przykład sytuacja rzecznika 
praw obywatelskich czy sytuacja, nie wiem, preze-
sa NIK. Tam takiego wymogu, że nie można być 
członkiem partii politycznej w okresie pięciu lat, nie 
ma. W tej sytuacji znosimy element dyskryminacji 
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(minister B. Kempa) Tak więc, proszę państwa, jeszcze raz chcę powie-
dzieć, że wszystkie te obawy, które państwo macie, 
wynikają być może z niedostatecznej znajomości 
mechanizmu, który funkcjonuje bądź będzie funk-
cjonował na gruncie nowej ustawy. I żeby to było 
jasne. Ale też prawdą jest, że to rozwiązanie ma słu-
żyć jeszcze innemu celowi. Aczkolwiek tak jak po-
wiedziałam, bardzo wielu członków korpusu służby 
cywilnej o tych najwyższych kwalifikacjach już dzi-
siaj dostaje propozycje przejścia tej na razie, można 
powiedzieć, niezbyt doskonałej procedury. I to jest 
ten bajpas, o którym mówiłam na posiedzeniu komi-
sji. Ale generalnie trzeba stwierdzić, że powinniśmy 
w naszym państwie przystąpić do oceny administra-
cji, oceny jej funkcjonowania. Już czas najwyższy na 
to. Mało tego, to nie jest nasze widzimisię, o to proszą 
obywatele i w tej sytuacji takiej oceny dokonamy. 
Dzisiaj była poruszona sprawa jednej z agencji, ja też 
przytaczałam ten przykład na posiedzeniu komisji. To 
są dane porażające, ale o tym piszą już media i nikt 
jakoś nie kwestionował i nie podawał tych danych 
statystycznych, ich wiarygodności w wątpliwość, nie 
kierował sprawy do sądu, zatem domniemywam, że 
są one jak najbardziej prawdziwe. Otóż, Szanowni 
Państwo, w jednej z agencji na około trzy tysiące 
sześćset dwadzieścia dziewięć zatrudnionych osób 
tysiąc siedemset siedem osób, czyli ponad połowa, 
dziwnym trafem ma te same nazwiska.

(Senator Bogdan Klich: W jakim sensie?)
A więc jest osobna kwestia, w jaki sposób wyeli-

minować patologie, które niestety narosły.
(Głos z sali: No tak, wyeliminować.)
Jeśli pan pozwoli, bardzo proszę… Ja będę na-

prawdę bardzo otwarta i gotowa do odpowiedzi 
na pytania, ale mam nadzieje, że w Senacie, Pani 
Marszałek, obowiązują te reguły, które powinny obo-
wiązywać każdą, a szczególnie tak szacowną izbę, 
jaką jest Senat.

Otóż, Szanowni Państwo, inną kwestią jest rów-
nież to, że przez wiele lat w różnych ustawach, a także 
rozporządzeniach narastały różnego rodzaju dokła-
dane rozwiązania i tak naprawdę te ustawy stały się 
albo skostniałe i już zupełnie, można powiedzieć, 
zagrażają wydolności państwa i wydolności admi-
nistracji, albo wręcz kuriozalne, jak jest na przykład 
z kwestią wynagrodzeń. Proszę zauważyć – i trzeba 
to jasno i wyraźnie powiedzieć, że to nie jest normal-
ne, niezależnie od tego, która opcja rządzi, w tym 
momencie to nie jest ważne – że gdy dyrektor de-
partamentu czy dyrektor jednostki podległej zarabia 
więcej niż premier Rzeczypospolitej Polskiej czy pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, to coś jest nie tak. 
I chyba państwo widzicie, że przyszedł najwyższy 
czas na ocenę również tego typu rozwiązań. Przy 
czym nie czynimy zarzutu, że te osoby, otrzymując 
to wynagrodzenie, działają źle. Nie, ja tylko mówię 

więcej: już dzisiaj jest tak, że gros tychże urzędników 
jest poproszonych o współpracę w ramach wyższych 
stanowisk urzędniczych. Bo są fachowi, bo są bar-
dzo dobrze przygotowani, bo rzeczywiście stanowią 
gwarancję bardzo profesjonalnego kierowania danym 
departamentem, a poziom ich kwalifikacji jest na tyle 
wysoki, że minister uważał, iż należy takiej osobie 
zaproponować współpracę. I teraz, co się działo na 
gruncie tej ustawy, która obowiązywała? Jeśli nawet 
takich ludzi znalazłam jako szef kancelarii… Na przy-
kład na ten moment znalazłam trzech nowych poten-
cjalnych dyrektorów departamentów, bardzo ważnych 
departamentów w kancelarii premiera. I co ja muszę 
teraz przeprowadzić, żeby oni mogli bardzo szybko 
i skutecznie służyć swoją praca jako, powtarzam, 
członkowie korpusu służby cywilnej? Otóż na grun-
cie tej ustawy najpierw trzeba, żeby ta osoba mogła ze 
mną współpracować… Tłumaczę to w bardzo prosty, 
można powiedzieć, trochę łopatologiczny sposób, ale 
chyba o to chodzi, bo za dużo jest szumu wokół tej 
ustawy. Ten szum robią osoby, które moim zdaniem 
nie doczytały ustawy bądź nie rozumieją tego mecha-
nizmu. Ja nie czynię z tego zarzutu. To może wynikać 
po prostu z tego, że nigdy nie było styczności z tego 
typu procedurą. Otóż, proszę państwa, żebyśmy byli 
w zgodzie z tą ustawą skostniałą, która do dnia wczo-
rajszego obowiązywała…

(Głos z sali: Nie była skostniała. Poza tym jeszcze 
obowiązuje…)

Jeszcze obowiązuje, przepraszam, do momentu 
opublikowania… Pełna zgoda. Ale wczoraj stała się 
faktem, ponieważ Sejm uchwalił nową ustawę, która 
dzisiaj jest w Senacie… Otóż, proszę państwa, naj-
pierw taką osobę ustanawia się zastępcą dyrektora 
departamentu bądź dyrektora generalnego i rozpisuje 
się konkurs, który zazwyczaj trwa trzy miesiące. Jest 
fikcja? Jest fikcja, bo on, po pierwsze, jest tym dyrek-
torem, tyle że on według tej ustawy musi być najpierw 
zastępcą dyrektora, żeby rozpisać konkurs. Statystyki 
pokazują, że te konkursy wygrywają w ponad 60% 
czy blisko 70% właśnie te osoby. To pokazuje życie. 
Więc pytam, po co to robić, skoro można go od razu 
powołać, a jeśli się sprzeniewierzy i nie będzie odpo-
wiadał tym najwyższym kwalifikacjom, wymogom, 
nie dotrzyma tempa, nie będzie wprowadzał ręka 
w rękę zmian, to po prostu odwołać. Wtedy stawia-
my sprawę jasno i uczciwie. Mało tego, gwarancja 
wynikająca z ustawy o służbie cywilnej pozostaje 
w przypadku takiej osoby, urzędnika mianowanego, 
czyli tego, który dojdzie do najwyższego stopnia. 
My musimy zagwarantować mu, musimy zapropono-
wać mu inne stanowisko. Dopiero wtedy, gdy on nie 
przyjmie tej propozycji, wchodzi mechanizm wypo-
wiedzenia warunków umowy.
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(minister B. Kempa) mimo iż później okazało się, że sprawa była, jaka 
była… Sprawa była ewidentnie polityczna, ewidentnie 
polityczna, i wtedy łamaliście wszelkie zakazy. My 
chcemy z tą fikcją skończyć i dać taką możliwość kie-
rownikowi czy ministrowi, szefowi danej jednostki, 
aby tę sytuację przeciąć.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Padło również py-
tanie… Żebyśmy nie mylili kwestii korpusu służby 
cywilnej, dochodzenia w tym korpusie do swoistych 
stopni rozwoju, bo to pozostaje i jest niezmienne. 
Pracownik może przejść później w stan urzędnika, 
urzędnik może być urzędnikiem mianowanym… 
Powiem więcej, w latach 2005–2007 umożliwialiśmy 
taką ścieżkę awansu, dlatego że tak zwane limity, 
które na podstawie ustawy jesteśmy zobowiązani po-
dawać… Każdy rząd, w każdym czasie, jakikolwiek 
by był, musi w ustawie budżetowej podawać trzylet-
nie limity, jeśli idzie o urzędników mianowanych, 
czyli to, ile osób po przejściu tej skomplikowanej 
procedury może stać się urzędnikiem mianowanym, 
którego lepiej chroni stosunek pracy, ale który ma 
też obowiązek być bardziej dyspozycyjnym. I myśmy 
umożliwiali to rokrocznie około tysiącu czterystu, 
tysiącu pięciuset urzędnikom służby cywilnej. A jak 
jest dzisiaj? Państwo umożliwialiście to tylko dwu-
stu osobom. Tylko dwustu osobom. Taki był stan na 
przykład na obecny rok. Przejęliśmy ustawę budże-
tową w takim kształcie, w jakim przejęliśmy, ale od 
przyszłego roku zamierzamy znowu umożliwić… 
Dzisiaj państwo z wielką troską pochylacie się nad 
urzędnikami, ale nie dawaliście im możliwości doj-
ścia w większej liczbie do takiego stopnia awansu, 
który zadośćuczyniłby ich wkładowi pracy, a także 
wkładowi w osobisty rozwój. I to są fakty niezaprze-
czalne.

Myślę, że tyle tytułem wstępu, Pani Marszałek. 
Reszta kwestii wyjdzie w pytaniach. Jeszcze tylko 
powiem, że oprócz opinii, o którą jeden z państwa 
senatorów był uprzejmy pytać podczas tej debaty, 
podczas rundy pytań do pana senatora sprawozdaw-
cy, jest opinia Biura Analiz Sejmowych, i ta opinia 
nie jest ani druzgocąca, ani zła. Jest to opinia abso-
lutnie rozsądna, kierowaliśmy się nią również pod-
czas procedowania nad ustawą. Chcę powiedzieć, 
że ustawa w pierwotnym kształcie… Projekt ustawy 
z druku nr 119 na przykład kasował Radę Służby 
Cywilnej. Posłowie, kierując się słusznymi wska-
zówkami pani profesor zawartymi we wspomnianej 
opinii, zaproponowali poprawkę. Opinię sporządziła 
pani dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz. I wprowa-
dzili… Mieli do tego prawo. Tak jak mieli prawo do 
inicjatywy ustawodawczej, zgodnie z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, tak mieli również prawo 
wprowadzić poprawki do ustawy. I poprawką wpro-
wadzono Radę Służby Publicznej. Mało tego, tam 
nie ma czynnika politycznego. A w przypadku Rady 

o mechanizmie i o tym, co przez wiele lat było nie-
uporządkowane i stało się patologią.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wracając… Tu 
chciałam wytłumaczyć mechanizm konkursów, to, 
dlaczego chcemy od nich odchodzić i stawiać ja-
sno sprawę. Ale jest sprawa: powołanie – odwoła-
nie. Pan senator Sługocki – pytał pan o to również 
wczoraj, widzę, że dzisiaj również pana dręczą te 
same wątpliwości, ale dobrze, jesteśmy tu od tego, 
żeby je sobie wyjaśniać – podjął jeszcze sprawę owej 
kwestii odwołania, czy może bardziej odwołania na 
skutek na przykład okoliczności, które są związa-
ne z tymczasowym aresztowaniem… Ja już zaraz 
powiem, na czym… Bo państwo też jak gdyby tu-
taj… Naprawdę nie czynię zarzutu, ale mam takie 
odczucie, że mylicie kwestię zawieszenia z kwestią 
odwołania. Jeżeli w przypadku urzędnika służby cy-
wilnej mamy – i to pozostaje – kwestię zawieszenia, 
gdy na przykład będzie tymczasowo aresztowany, to 
już w przypadku urzędnika, który piastuje wyższe 
stanowisko, a więc jest bardziej na świeczniku, co 
jak gdyby bardziej pokazuje, jak wygląda państwo 
polskie, wprowadzamy takie rozwiązanie, że jeśli jest 
tego typu podejrzenie, to zawsze możemy taką osobę 
odwołać. Przecież dzisiaj premier Rzeczypospolitej 
Polskiej też może ministra powołać i w każdej chwili 
odwołać, i nikt nie płacze nad rozlanym mlekiem, nie 
zastanawia się, co ten człowiek będzie robił następ-
nego dnia czy za dwa dni. W przypadku urzędnika 
niższego szczebla jest jeszcze ten wentyl, że może on 
zostać zawieszony. Ale proszę wyobrazić sobie taką 
oto sytuację, a ona jest hipotetycznie możliwa, i za-
raz też powiem o tym, co stało się dokładnie w roku 
2009… Bo państwo bardzo na to utyskujecie, pyta-
cie, dlaczego taka osoba ma być odwołana, przecież 
mamy zasadę domniemania niewinności, w takim 
razie powinna być tylko zawieszona… Nie, jeżeli 
pełni wyższe funkcje, to powinna być poza kręgiem 
wszelkich podejrzeń. A co w sytuacji, jeśli taki urzęd-
nik będzie na przykład tymczasowo aresztowany, 
a z okoliczności sprawy będzie wynikało, że jest to 
sprawa o pedofilię? To co, ma być nadal zawieszony, 
jako urzędnik, można powiedzieć, niemal najwyższej 
rangi? Czy jednak powinniśmy wprowadzić takie 
rozwiązanie, że szef jednostki będzie miał możliwość 
odwołania takiej osoby? I państwo, powiem więcej, 
nie mieliście żadnych skrupułów, nie dotrzymawszy 
żadnej procedury… Wcześniej mówiliście również 
o zasadzie domniemania niewinności. A co zrobiliście 
państwo z szefem CBA Mariuszem Kamińskim? Nie 
dochowując procedury, odwołaliście państwo szefa, 
który w dodatku miał zapewnioną w ustawie kaden-
cyjność, a więc stosunek, który jest szczególnie w tej 
sytuacji chroniony. Nie mieliście żadnych oporów, 
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(minister B. Kempa) jące. Nawet jeśli uwzględnić pani poglądy w zakre-
sie, o którym tu mowa… Dlaczego w odniesieniu 
do wymagań zaniżyła pani – pani lub posłowie, ale 
pani jest obrończynią tego stanowiska… Dlaczego 
zawyżyła pani tym ludziom świadczenia, przywile-
je, a jednocześnie obniżyła wymagania? Czy zatem 
wspomniane zaufanie polega na tym, że do służby, 
o której tu mówimy, ludzie będą mogli przychodzić 
jak do tramwaju, bez biletu, na gapę?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja dziękuję.)
Pan dziękuje, tak?
Dobrze, to pan senator Andrzej Stanisławek. 

Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, nie otrzymałem odpowiedzi na 

swoje pytanie od senatora sprawozdawcy, tak więc 
chciałbym zadać to samo pytanie pani minister. Ilu 
– na tysiąc sześciuset członków na stanowiskach 
służby cywilnej – może być w chwili obecnej peł-
niących obowiązki, czyli powołanych z ominięciem 
konkursów? I czy omijanie konkursów na stanowiska, 
a tylko powoływanie pełniących obowiązki, nie jest 
łamaniem konstytucji? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję
Bardzo proszę, Pani Minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Już mogę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Dziękuje, Pani Marszałek.
Otóż odpowiadając na pytanie i wątpliwości pana 

senatora Rulewskiego, chcę powiedzieć tak: nie po-
wtarzając wykładu z zakresu specyfiki służby cywil-
nej i tego, kto może być urzędnikiem mianowanym, 
kto jest…

(Senator Jan Rulewski: Wyższym.)
Jeśli pan pozwoli… Tak, tak oczywiście, Panie 

Senatorze, a także wyższym. Powiedziałam o tym, 
że z jednej strony możemy czerpać z bogatego zasobu 
korpusu służby cywilnej – co czynimy również ni-
niejszym – ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę 
na fakt, o którym nie powiedziałam, a który jest nie-
zwykle ważny, bo my nie stoimy w miejscu jako kraj, 

Służby Cywilnej był, kluby parlamentarne miały pra-
wo zgłaszać tam swoich członków. Dzisiaj tak nie 
jest. Tak że uwagi o tym, że upolityczniamy służbę 
cywilną… Naprawdę, trzeba mieć bardzo dużo złej 
woli, żeby znaleźć w omawianym tu projekcie takiego 
typu zapisy. Jest wręcz przeciwnie.

I wreszcie, proszę państwa, wpłynęła też taka, 
można powiedzieć, opinia, która pojawiła się na 
skutek inicjatywy samego gremium… Mówię tutaj 
o Stowarzyszeniu Absolwentów Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej, szkoły, którą ja osobiście, 
jako minister konstytucyjny, bardzo cenię, i ceniłam 
ją także wcześniej, jako poseł i generalnie jako oby-
watel. Absolwenci – sami absolwenci, a więc osoby, 
które są w mojej ocenie najlepiej przygotowane do 
oceniania funkcjonowania administracji – zwracają 
uwagę właśnie na fakt, że czas najwyższy absolutnie 
zreformować wspomnianą ustawę. I podają nawet 
pewne elementy, które również w omawianej tu no-
wej ustawie, w projekcie nowej ustawy, a obecnie już 
w ustawie, która przeszła do procedowania do Senatu, 
zostały w dużej mierze uwzględnione.

I ostatnia odpowiedź… Pojawiło się tutaj takie, 
można powiedzieć, przeświadczenie, że cóż ma do 
sprawy służby cywilnej lekarz, bodajże, weteryna-
rii. No, ma, oczywiście, że ma. Bo tam również jest 
korpus i są wymagania. Dzisiaj, się mówi, że się od-
chodzi od wymagań. Nieprawda. Właśnie ustawy 
pragmatyczne, rozsiane po wielu aktach, ustanawiają 
owe wymagania. I taki szef musi tym wymaganiom 
sprostać, odpowiadać, z ustawy… żeby w ogóle mieć 
prawo do tego, żeby pełnić daną funkcję.

Tak że tyle, Pani Marszałek, tytułem wstępu. 
Oczywiście jestem gotowa do odpowiedzi na wszel-
kie państwa wątpliwości i pytania. Mam nadzieję, że 
dam radę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Jako pierwszy zgłosił się do zadania pytania pan 
senator Jan Rulewski. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Pani Minister, wydaje się, że jest pani, że tak po-
wiem, bardzo skromna w kwestii opowieści o oma-
wianej tu ustawie. W szczególności zarzuciła pani 
wątek powoływania pracowników wyższego szczebla 
na podstawie zaufania. I moje pytanie jest następu-
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(minister B. Kempa) czy spowodowała to, by dyrektorem departamentu, 
bardzo ważnego departamentu, jednego, drugiego czy 
trzeciego, albo dyrektorem generalnym była osoba 
bez doświadczenia, bo to byłoby tak, jakbym również 
ja się narażała, chociażby na pełną odpowiedzialność. 
Dlatego naprawdę zaufajmy tym, którzy dobierają te 
kadry. Chcemy mieć kadry fachowe, ale też chcemy 
mieć kadry mobilne, na najwyższym poziomie. My 
tym młodym ludziom ufamy i chcemy im zaufać, 
chcemy otworzyć im również taką możliwość. Jeśli 
korpus służby cywilnej… A z tego, co wiem już dzi-
siaj, wynika, że on również chce przechodzić różnego 
rodzaju szkolenia, ci ludzie nawet o nie proszą, jest 
też gotowa Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 
by rozszerzyć swój profil, swoją ofertę. A więc skoro 
otwieramy taką możliwość, to tak naprawdę czyni-
my dobrze różnym służbom i różnym osobom w tej 
materii.

Dlatego moim zdaniem, Panie Senatorze – i po-
wtórzę to, bo naprawdę uważam, że i polski Sejm, 
i polski Senat powinny dzisiaj mieć taką ambicję – 
trzeba zweryfikować polską konstytucję, na którą tak 
często się powołujemy, i słusznie, bo jest to w hie-
rarchii prawa najwyższy akt prawny, zweryfikować 
art. 17 konstytucji, czyli wszechwładny dzisiaj wpływ 
korporacji na nasze życie. To jest tak duży wpływ, 
że ja uważam, że on nas uwstecznia, a nie prowadzi 
do przodu i nie jest ukłonem w stosunku do młodych 
obywateli.

W ogóle uważam, że powinniśmy wykonać 
uchwałę, pewną uchwałę Sejmu, podejmowaną wtedy, 
kiedy konstytucja była uchwalana. Tam bodajże po 
dziesięciu czy piętnastu latach miała zostać dokonana 
wszechstronna ocena funkcjonowania tej konstytucji 
w polskim systemie prawnym. To nie zostało doko-
nane.

Dzisiaj może… Pozwolę sobie na to, bo jestem 
również posłem na Sejm, ministrem konstytucyj-
nym, i powiem, że jeżeli dzisiaj prezes Trybunału 
Konstytucyjnego czy pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego ma wątpliwości, które – przepraszam 
bardzo – jest w stanie rozwiać w ciągu 5 minut apli-
kant sądowy, dotyczące tego, na podstawie jakiej 
ustawy, na podstawie której ustawy ma działać… 
Prezesi sądów, sędziowie, prokuratorzy, ministrowie, 
urzędnicy korpusu służby cywilnej i nie tylko, staro-
stowie, burmistrzowie – uwaga! – stosują prawo, które 
uchwala Sejm i Senat. Jeśli ustawa jest opublikowana, 
to obowiązuje. Powtarzam, każdy aplikant miałby 
dwóję z minusem i nie zdałby żadnego egzaminu, 
gdyby stosował prawo niewłaściwe lub to, które nie 
obowiązuje. Jeśli ktoś ma tego typu wątpliwości, to 
powinien się zastanowić. Proszę państwa, powinni-
śmy to podjąć, a to jest również duch tej ustawy.

A co do kwestii wszelkich patologii, które są i ob-
rosły, to z nimi trzeba po prostu walczyć. I nie jest to 

z czego należy się absolutnie cieszyć i być dumnym. 
Otóż w ostatnim okresie zmieniła się, jak państwo 
pamiętacie, ustawa o działach administracji, i w tej 
ustawie o działach powstały nowe działy admini-
stracji. Takim działem jest na przykład Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bardzo 
ważne ministerstwo i bardzo ważny dział, który może 
przyczynić się do jeszcze lepszego rozwoju naszego 
kraju. I otóż co się w tej kwestii dzieje? Oprócz śred-
niej warstwy, średniego korpusu – który jest bardzo 
przydatny i z którego zasobu korzystamy, te osoby 
zostały zresztą przesunięte z różnych ministerstw, 
żeby ministerstwo gospodarki morskiej mogło zacząć 
funkcjonować – potrzebna jest też kadra na wyższych 
stanowiskach, w tym również o charakterze bardzo 
specjalistycznym. Trzeba mieć wiedzę niezwykle spe-
cjalistyczną w tym zakresie, a takich osób w tej chwili 
jeszcze, tak do końca, nie możemy znaleźć w zaso-
bach służby cywilnej. Ale nad tym zamierzamy po-
pracować – mówię to, żeby było to jasne – i nasza, 
a przynajmniej moja rozmowa na przykład na ostat-
nim posiedzeniu Rady Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej szła w tym kierunku. Szkoła jest otwarta, 
żeby sprostać nowym wymogom, które niesie za sobą 
życie, i by takich urzędników przygotować.

Dzisiaj potrzeba nam jeszcze jednego, Panie 
Senatorze. I jeszcze raz powtórzę to tutaj, na forum 
publicznym – bo powiedziałam to już na forum ko-
misji – otóż również pan walczył o to, żeby ten dostęp 
do różnych zawodów był zdecydowanie szerszy. I to 
jest ustawa, którą ja bym nazwała ustawą absolut-
nie deregulacyjną, bo my się nie zamykamy li tylko 
w jednej skorupie, w obrębie jednej formacji, jednej 
służby, ale się otwieramy. I ja pytam, Panie Senatorze: 
dlaczego my mamy nie doceniać osób, szczególnie 
młodych osób, które dzisiaj są po wielu uczelniach 
– a kończą je w naszym kraju – znających świetnie 
języki, mających niebywałą energię i niesamowity po-
tencjał… Ale, Panie Senatorze, my im zamknęliśmy 
możliwości rozwoju, i to przez wiele lat, również od 
1989 r. Dlaczego oni dzisiaj budują swoje kariery poza 
granicami naszego kraju? Dlaczego wyrabiają PKB 
innych krajów? Dlaczego nie mogą tutaj realizować 
swoich marzeń? (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Bez przesady.)
I dlatego, Panie Senatorze, bądźmy tutaj wspól-

nie, zróbmy ukłon w stronę tych młodych ludzi, bo 
na gruncie tej ustawy jest to możliwe. Zaufajmy im. 
Ja dzisiaj byłabym naprawdę daleka od tego, żeby 
mówić, że to są osoby przypadkowe, że to są osoby 
z tramwaju czy że to są osoby, które się nie sprawdzą. 
Każdy szef jednostki odpowiada za poziom funk-
cjonowania tej jednostki, więc nie wyobrażam sobie 
tego, że również ja przyjęłabym osoby przypadkowe 
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(minister B. Kempa) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Senator Jan Rulewski: W trybie riposty.)
W trybie riposty.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Pani Minister, dotąd znana pani była, przynaj-
mniej z odbioru medialnego, jako osoba, która miała 
ambicję łączenia zasad etycznych i politycznych. To 
jest wielkie wyzwanie. Jednakże prosiłbym, żeby 
pani mnie nie skreślała z tej dobrej obietnicy… Nie 
odpowiedziała pani na moje pytanie, bardzo istotne. 
Pytałem, dlaczego pani, przyjmując filozofię, aksjolo-
gię w zakresie powoływania wyższych pracowników 
w służbie cywilnej opartą wyłącznie na zaufaniu, 
zaniżyła wymagania wobec tych osób, a jednocześnie 
forsuje pani kierunek nadawania przywilejów. I tak, 
po pierwsze, te osoby, co wynika z pani definicji, będą 
oznaczone cenzusem zaufania, tak jakby wobec po-
zostałych nie było tego zaufania. Po drugie, skreślono 
jakiekolwiek wymagania dotyczące stażu czy nawet 
wykształcenia, przynajmniej w zakresie piastowania 
stanowiska dyrektora. Dalej: skreślono obowiązek 
zdobywania wiedzy w tej służbie cywilnej. Dalej: do-
dano wynagrodzenie dodatkowe, dodatek funkcyjny. 
Również ten tryb powoływania i odwoływania jest 
specjalny. Innymi słowy, Pani Minister, pani popiera 
kierunek – myślę, że to pani nie przystoi – utworzenia 
kasty w kaście.

(Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa: 
Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Pozwoli pan… Bardzo dziękuję za pierwsze słowa, 
które z pana ust były dla mnie niebywałym kom-
plementem, ale chcę powiedzieć i rozwiać pańskie 
wątpliwości, że nie jest tak, iż chcemy czy ja chcę 
utworzyć – broń Boże, jestem tylko pomniejszym 
członkiem rządu – kastę w kaście. Ja powiem panu 
tak: ta kasta w kaście to już teraz istnieje. I my chce-
my osiągnąć zupełnie odwrotny efekt. Jeszcze raz 
powtarzam: trochę więcej zaufania do naszych pol-
skich, szczególnie młodych, obywateli. Proszę sobie 
wyobrazić taką sytuację, a nie jest ona trudna do 
wyobrażenia, Panie Senatorze. Młody Polak, który 
skończył dwa, a często nawet i trzy fakultety, jest 
w trakcie studiów kolejnych, podyplomowych. To, że 

trudne, Szanowni Państwo. Wymaga to tylko woli, de-
terminacji, odpowiedniego podejścia i stania w praw-
dzie, a nie w kłamstwie. Bo my możemy obracać 
się w tym sosie, opowiadać, żądać różnego rodzaju 
opinii, jak nie ta, to inna, jak nam nie pasuje, jeszcze 
tysiąc innych, tyle że my, że tak powiem, drepczemy 
w tym samym miejscu, a nie rozwijamy profesjona-
lizacji służby, również tychże stanowisk. I tak na-
prawdę powodujemy jeszcze jedno, to, że poczucie 
zwykłego obywatela – a o to nam głównie idzie, o to 
chodzi najbardziej – poczucie zwykłego obywatela, 
że państwo stoi do niego przodem, a administracja 
jest sprawna, wreszcie sprawna i skuteczna… I o to 
również chodzi w tej ustawie.

Jeśli idzie o tę statystykę, o którą był uprzejmie 
poprosić pan senator Stanisławek, powiem tak, Panie 
Senatorze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Pan 
mówi o pełniących obowiązki, a to jest zupełnie co 
innego niż mechanizm, jaki funkcjonuje, o którym 
ja opowiadałam, czyli wtedy kiedy ustanawia się na 
przykład zastępującego dyrektora generalnego czy 
zastępującego dyrektora departamentu. To jest inna 
kategoria niż pełniący obowiązki.

Jeśli pan stricte pyta o pełniących obowiązki, to 
my mamy takie statystyki, które udało nam się teraz 
w tej trudnej sytuacji ściągnąć. Otóż w roku 2012 
było dziewięćdziesięciu ośmiu pełniących obowiązki. 
To też pokazuje, że konkursy po prostu nie działały 
albo trwały zbyt długo i trzeba było szybko ustano-
wić pełniącego obowiązki, żeby w ogóle jednostka 
mogła działać, żeby można było na przykład na czas 
przygotować wypłaty dla ludzi, żeby wykonać te naj-
prostsze czynności. Bo pełniący obowiązki, jak sama 
nazwa wskazuje, może mieć problem ze strategią, 
z nadaniem długofalowych działań danej jednostce. 
Tu trzeba kogoś, kogo się wyłoni w drodze konkursu.

Jeszcze jedna, podstawowa uwaga do ewentualnej 
dyskusji, być może gasząca pewne wątpliwości. Nowa 
ustawa nie zakazuje rozpisania konkursu, nie elimi-
nuje takiej możliwości. Szef jednostki może rozpisać 
konkurs. Dlaczego nie? Proszę pokazać mi w usta-
wie element, który by zabraniał rozpisania konkursu. 
Zatem myślę, że jeśli chodzi o tę sytuację, to zostały 
już rozwiane wszelkie państwa wątpliwości. Dlatego 
zanim pojawią się tego typu zarzuty, bardzo proszę 
o… Oczywiście to nie jest łatwa materia – co do tego 
pełna zgoda – i trzeba w nią nieco wejść, ale zanim 
będzie się formułować takie dość, proszę państwa, 
ogólne sądy… Jeśli oglądają nas właśnie profesjona-
liści czy chociażby urzędnicy służby cywilnej nawet 
tego niższego szczebla, to chyba nieco się uśmiechają, 
jeśli chodzi o znajomość materii. A tego byśmy chcieli 
uniknąć jako wybrańcy narodu. Mam taką nadzieję. 
Dziękuję, Pani Marszałek. (Oklaski)
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(minister B. Kempa) po prostu z powodu patologii, które istnieją, po prostu 
patologii. Ukróćmy te patologie – bardzo państwa 
senatorów o to proszę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pani Minister…
(Rozmowy na sali)
…jeszcze są pytania. Są jeszcze państwo senato-

rowie zapisani do zadawania pytań.

Senator Andrzej Stanisławek:

Ja bardzo przepraszam, ale pani minister nie od-
powiedziała mi na drugie pytanie. Na pierwsze – tak, 
dziękuję bardzo, ale na drugie nie uzyskałem odpo-
wiedzi. Zadałem pytanie, czy omijanie konkursu, 
powoływanie na stanowisko, w przypadku którego 
powinien być konkurs, pełniącego obowiązki… Ci 
pełniący obowiązki, naginając prawo, pełnią te obo-
wiązki nawet kilka lat. Czy to nie jest łamanie kon-
stytucji?

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

To jest na pewno patologia, Panie Senatorze. Ona 
wynika z tego, że… No właśnie jest kwestia bardzo 
długiej procedury konkursowej, jest kwestia tych 
rozstrzygnięć. No właśnie tego typu bardzo sztywne 
ramy, które zostały określone pod rządami nowej 
ustawy… Być może jej duch, idea była kiedyś dobra, 
bo też były inne realia, ale dzisiaj widzimy, że życie 
poszło do przodu i my odstajemy. I dlatego są te sy-
tuacje związane z powierzaniem obowiązków. Tylko 
jest pytanie następujące: czy ustawa pragmatyczna na 
to zezwala, czy też nie? I stąd jest na przykład zapis, 
który został zakwestionowany wczoraj tylko przez, 
powtarzam, legislatora… Powiem państwu szczerze, 
że ja miałam wczoraj takie odczucie – ja jestem osobą 
odważną i wolno mi o mówić też o odczuciach, wciąż 
chciałabym wierzyć, że żyję w wolnym kraju – że pan 
legislator wczoraj wszedł mocno w rolę ewentualne-
go senatora, bardzo mocno wszedł w rolę senatora. 
Wolno mieć ambicję, jeśli chce, niech staje – zresztą 
tutaj, jak wiemy, reguły są bardzo poważne i bar-
dzo ostre, są okręgi jednomandatowe – zawsze ma 
do tego prawo. Ostatnio była obrona, wielka obrona 
Trybunału Konstytucyjnego… A ja pytam: jeżeli już 
a priori określa się, że coś jest niezgodne z konsty-
tucją, zanim to jeszcze zostanie uchwalone, no to po 
co ta Izba? No po co ta Izba, skoro już od razu twier-
dzimy, że coś jest niezgodne z konstytucją? Rzecz 
jasna, wątpliwości zawsze można mieć. A więc jeśli 
ustawa pragmatyczna pozwala na pełniącego obo-

zna świetnie języki… To teraz wśród młodych ludzi 
jest już standard. To już nie jest jakieś wyjątkowe. 
To jest standard. Do tego wszystkiego w trakcie na-
uki ma tyle staży i podejmuje tyle różnego rodzaju 
przedsięwzięć… Często ci ludzie mający dwadzieścia 
kilka lat już mają rozpoczęte przewody doktorskie. 
I ja się pytam, Panie Senatorze, dlaczego takiemu 
człowiekowi mam nie zaufać tylko dlatego, że on 
nie spełnia na przykład wymogu pięciu lat bycia na 
stanowisku kierowniczym. Powiem panu więcej – 
on nie miał możliwości bycia na tym stanowisku 
kierowniczym, bo na przykład nie miał pleców albo 
nie miał znajomego, albo nie sympatyzował z daną 
partią polityczną. My chcemy tę sytuację naprawić. 
I wierzę mocno, Panie Senatorze, że pan również 
chce tę sytuację naprawić i tym młodym ludziom dać 
szansę. Bo przed 1989 r. to chyba Solidarności o to 
szło – żeby dać młodym ludziom szansę, tym, któ-
rzy chcieli wolności i którzy, nie należąc do jedynie 
słusznej i zjednoczonej, takiej możliwości nie mieli. 
Tyle że po dwudziestu pięciu latach wciąż stwierdza-
my, że ci, którzy nie należą do jedynej Platformy czy 
jedynego PSL, po prostu takiej możliwości nie mają, 
a są naprawdę dużo lepiej przygotowani niż nawet 
my, ministrowie. I stawiam jasno tę tezę. I chcę stanąć 
w tej sprawie w prawdzie. Wielką radością będzie 
dla mnie z takimi ludźmi współpracować, bo oni są 
motorem naszego rozwoju gospodarczego. Oni tym 
motorem dzisiaj są za granicą, z tymi otwartymi prze-
wodami doktorskimi. I każdy, kto do nich pojedzie, 
słyszy jedną rzecz… Ze łzami w oczach mówią: Pani 
Minister, my tu nawet nie sprzedajemy 1% swojej 
wiedzy. Żadna praca nie hańbi, na tym zmywaku też 
jakoś funkcjonujemy. Tylko ja pytam: dlaczego nie 
tutaj i dlaczego nie na najwyższych stanowiskach? 
Oni na to zasługują. Zasługują na to również najlepiej 
przygotowani urzędnicy korpusu służby cywilnej. 
I to właśnie czynimy. Dzisiaj tych czterech świet-
nych dyrektorów, których znalazłam, a którzy gdzieś 
tam po tych urzędach, krótko mówiąc, funkcjonowali 
i pracowali bardzo dobrze… Dla mnie dzisiaj naj-
większą radością i zaszczytem jest współpracować 
z tymi urzędnikami służby cywilnej. I zamierzam to 
nadal robić, również pod rządami nowej ustawy. Oni 
natychmiast dostaną taką propozycję. I dlatego zanim 
przystąpimy do tych naprawdę bardzo spłyconych są-
dów… Zachęcam do tego, żeby ta Izba, którą wczoraj 
naprawdę uważałam za… Mówiono o tym, że to Izba 
zadumy. Nie, wczorajsze nocne posiedzenie komisji 
odwiodło mnie od tego przekonania. To była bardzo 
dobra dyskusja, bardzo dobra dyskusja. I zachęcam 
państwa do poparcia tej ustawy. W szczególności 
wielki ukłon w stronę bardzo dobrze przygotowa-
nych dzisiaj kadr, które nie mają szans przebicia się 
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(minister B. Kempa) I drugie pytanie. Kto zgłasza… Bo pani mini-
ster powiedziała, że Rada Służby Cywilnej była po-
lityczna, ponieważ kandydaci zgłaszani byli przez 
poszczególne kluby w Sejmie. W takim razie jaki 
organ apolityczny zgłasza w tej chwili kandydatów 
do służby…

(Senator Mieczysław Augustyn: Rady.)
…Rady Służby Publicznej, tej, że tak powiem, 

przekształconej? Bardzo proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
O zadanie pytania proszę jeszcze pana senatora 

Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Wyjaśnione zostało dobitnie, że rezygnacja z kon-

kursów w ramach tej ustawy dotyczy około tysiąca 
czterystu–tysiąca pięciuset osób. Jednocześnie wielu 
przeciwników tej ustawy, a także niektóre media for-
sują taką opinię, że rząd w ogóle ma zastrzeżenia do 
konkursów, że konkursy to nie jest dobre rozwiązanie. 
I próbuje się to w sposób nieuprawniony rozszerzyć. 
W związku z tym chciałbym panią minister zapytać 
o opinię w tej sprawie. 

Jakie jest w ogóle stanowisko, jeśli takie jest, pani 
albo rządu wobec konkursów? Ja dostrzegam fakt, że 
w wielu dziedzinach, na przykład w kurateli sądo-
wej, konkursy na stanowisko kuratora sprawdzają się 
i poprawiają stan kurateli; myślę, że tak jest również 
w wielu innych służbach. Jakie jest pani stanowisko 
w tej sprawie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę panią minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Bardzo dziękuję.
Może odpowiem najpierw panu senatorowi 

Zientarskiemu. Panie Senatorze, może na początek 
odpowiem na drugie pytanie. Otóż art. 19 nowej 
ustawy o służbie cywilnej, tej noweli określa tryb 
powołania rady, skład powołanej rady. I ja nie użyłam 
sformułowania, że poprzednia rada była polityczna; 
to jest skrót myślowy. Być może pan tak zrozumiał, 
ale to jest błędne rozumienie.

(Senator Piotr Zientarski: Tak było powiedziane.)
Dobrze. To jeszcze raz wyjaśnię, nie ma problemu. 

Może wyglądam na osobę niecierpliwą, ale myślę, że 

wiązki, to najczęściej tak się robi. Ale to nie może być 
tak, że to jest sytuacja trwała, czy że to przeradza się 
w sytuację trwałą. Ale tam, gdzie takiego wymogu 
nie ma, to, tak jak mówię, akurat ten swoisty bajpas, 
jeśli idzie o służbę cywilną, jest czyniony. On jest 
w granicach… może powiedzmy, że na granicy pra-
wa. Ale właśnie dlatego, że nie możemy uporać się 
z kwestią poprawienia sprawności działania admini-
stracji, takie rzeczy się czyni. A więc ta ustawa jest 
dlatego, żeby nie powodować tego czy nie zmuszać 
do tego, żeby kierownicy jednostki zaczęli działać na 
granicy prawa. A oni muszą, bo po prostu nie mają 
innej możliwości, bo jest obstrukcja, bo jest dzia-
łanie, bardzo delikatnie mówiąc, sprawne. Przecież 
w Stanach Zjednoczonych jest tak – a powinniśmy 
dążyć do pewnych standardów, choć nie wszystko 
mi się podoba, co tam jest, moje polskie podwórko 
w wielu przypadkach podoba mi się bardziej i pewne 
rozwiązania do Słowian nie pasują… To taka lekka 
dygresja tytułem naszego dzisiejszego sylwestrowego 
spotkania. W każdym razie w Stanach Zjednoczonych 
przychodzi szef i wymienia przynajmniej korpus kie-
rowniczy. Bo jeżeli ma realizować strategię, na którą 
umówił się z narodem czy ze społeczeństwem, to 
musi mieć pod ręką ludzi, którzy będą gwarantować, 
że ta realizacja będzie szybka, niezakłócona, bo tego 
oczekują obywatele. I wszelkie hamulce i mechani-
zmy w tej sprawie po prostu trzeba, najzwyczajniej 
mówiąc, usunąć. I tu jest sprawa jasna.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Pani Minister. Lista senatorów, 
którzy pragną zadać pani pytania, jeszcze się nie 
skończyła, tak że bardzo proszę zostać.

Pytanie zadaje pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Minister, dwa pytania w tej rundzie.
Pierwsze. Niewątpliwie jest to materia konstytu-

cyjna, wszystkie opinie jednoznacznie o tym mówią. 
Pytam: dlaczego nie bierzecie pod uwagę opinii mię-
dzy innymi prokuratora generalnego, który wyraźnie 
twierdzi, że wykonywanie tych zadań w sposób poli-
tycznie neutralny stanowi główne ratio legis służby 
cywilnej? I tutaj cytowany jest pan profesor Banaszak, 
osoba, na którą jako jedynego konstytucjonalistę po-
woływał się tutaj w zeszłym tygodniu pan minister 
Ziobro. I powołuje się też na niego pan prokurator 
generalny. Jednak wy jednoznacznego stwierdzenia 
o niekonstytucyjności nie bierzecie kompletnie pod 
uwagę, nie mówiąc już o innych opiniach – o czym 
za chwilę.
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(minister B. Kempa) (Senator Piotr Zientarski: …którego jedynie na 
wsparcie swoich twierdzeń przywoływał pan minister 
Ziobro.)

Jasne.
Zachęcałabym do jednego, zawsze zachęcam do 

tego kolegów polityków… Opinie wszelkiego rodzaju 
gremiów, które są niezwykle ważne, cenne, nie są 
opiniami wiążącymi. To jest pogląd w sprawie. One 
nas nie wiążą. Naród nas wybrał…

(Senator Piotr Zientarski: Wyrok Trybunału nie 
wiąże?)

(Wesołość na sali)
…i suweren powierzył nam taką władzę, że może-

my uchwalać ustawy. Jeżeli uważamy, że jakiś system 
nie działa i jesteśmy o tym przeświadczeni… Ale 
są też opinie pozytywne, bo jak wiemy, korzystamy 
z różnych opinii, chociaż kierujemy się, decydując 
o rozwiązaniach, również własnym rozumem i do-
świadczeniem . I czasami jest tak, Panie Senatorze… 
Powtórzę to za jednym z panów, którego akurat bardzo 
cenię, który jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, 
a który powiedział kiedyś jasno i wyraźnie, że tak 
głęboko, jak szanuje Trybunał Konstytucyjny, nie 
zgadza się z jednym z jego rozwiązań. Ja to powie-
dzenie sparafrazuję: tak głęboko, jak szanuję niektóre 
urzędy i niektóre osoby, które takie opinie konstruują, 
czasami tak samo głęboko z nimi po prostu się nie 
zgadzam. Chociaż przyjmujemy do wiadomości te 
opinie, one są i na pewno są poglądem w sprawie, być 
może są też przyczynkiem do wielu prac, do rozwoju 
nauki w naszym kraju.

(Senator Piotr Zientarski: Są do stosowania.)
Jest to absolutnie uprawnione i możliwe. Ale nie 

są one wiążące, Panie Senatorze, nie możemy sobie 
wiązać rąk i narzucać pewnych rozwiązań. W naszej 
ocenie posłowie czy inne gremia mające inicjatywę 
ustawodawczą po to zaproponowali określone roz-
wiązania, żebyśmy mogli nad nimi obradować i je 
przyjmować bądź nie.

I drugie pytanie, które…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie pana senatora 

Szymańskiego dotyczące konkursów.)
Pytanie pana senatora Szymańskiego.
Panie Senatorze, pełna zgoda co do kwestii doty-

czącej owego konkursu. Na przykład jest taki urząd 
jak Urząd Zamówień Publicznych. I ja jako minister 
rzeczywiście bałabym się nie ogłaszać konkursu. Jest 
to tak specjalistyczna wiedza i tak ważna wiedza, że 
dobrze, żeby taki konkurs na mocy ustawy był rozpi-
sany. I na przykład teraz taki konkurs jest rozpisany. 
I są takie miejsca, gdzie ten konkurs jest naprawdę 
bardzo potrzebny, bo idzie o to, aby dotrzeć do wielu 
osób. Ale są takie sytuacje, kiedy te konkursy są tak 
naprawdę, tak jak powiedziałam, po prostu czystą 
fikcją wpisaną do ustawy expressis verbis. Jednak 
to, że w ustawie nie ma zakazu rozpisania konkur-

dzisiaj cierpliwości mam bardzo dużo. Otóż, Panie 
Senatorze, Panie Przewodniczący, skład rady i jej 
charakter, który był do tej pory… Do tego składu 
mogli być powoływani… Członkowie rady mogli 
pochodzić z powołania czy desygnowania; chodzi 
o członków, którzy zasiadali z ramienia klubów parla-
mentarnych. I dlatego tutaj jakby pokazałam klucz. Ta 
rada zawsze działała przy prezesie Rady Ministrów, 
bo po prostu prezes Rady Ministrów odpowiada za 
służbę cywilną i za jej stan. I to jest oczywiste, usy-
tuowanie tego tutaj musi być. Służba cywilna to nie 
jest państwo w państwie i nie może być. Właśnie 
po to też jest ta ustawa, żeby to nie było państwo 
w państwie. I w tej sytuacji jest oczywiście określony 
zapis, ale rada jest organem opiniodawczo-doradczym 
i ten charakter rady w zasadzie zachowujemy. Rada 
liczy siedmiu do dziewięciu członków – to jest art. 20. 
Prezes Rady Ministrów powołuje członków rady spo-
śród osób odpowiadających warunkom określonym 
w art. 4 pkt 1–3, których wiedza, doświadczenie, au-
torytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań 
rady. Wiedza, doświadczenie, autorytet – tutaj mamy 
odpowiedź na pytanie dotyczące kwalifikacji osób, 
które będą zasiadać w radzie.

(Senator Piotr Zientarski: Czyli uważa pani, że 
różne kluby polityczne w Sejmie są bardziej politycz-
ne niż jeden premier?)

Nie, ale przecież… Ale, Panie Senatorze, gdzie 
jest zakaz, żeby na przykład prezes Rady Ministrów 
zasięgał opinii klubów parlamentarnych? Może to 
robić, ustawa tego nie zabrania. Tak więc jeśli bę-
dzie taki zarzut albo będzie duża presja, prezes Rady 
Ministrów będzie mógł rozmawiać. My tutaj two-
rzymy, jak pan widzi, Panie Senatorze, bardziej uni-
wersalne rozwiązania w stosunku do tych, które są 
w naszej ocenie zbyt kazuistyczne i jak gdyby zamy-
kają możliwości również prezesowi Rady Ministrów.

(Senator Piotr Zientarski: Sama pani nie wierzy 
w to, co pani mówi, Pani Minister.)

Zatem w tej sytuacji proszę zwrócić uwagę na to, 
że ta interpretacja może zmierzać, Panie Senatorze, 
w obie strony i można czasami samemu sobie w swo-
ich wypowiedziach przeczyć. I to jest pierwsza kwe-
stia.

Pierwsze pytanie… Jeśli pan senator byłby uprzej-
my powtórzyć, bo mam już pięćdziesiąt lat i mogę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze 
Zientarski…)

(Senator Piotr Zientarski: Pytałem o jednoznaczną 
opinię prokuratora generalnego…)

Tak, tak, dobrze, oczywiście.
(Senator Piotr Zientarski: …i powołanie się na 

autorytet profesora Banaszaka…)
Oczywiście, oczywiście.
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(minister B. Kempa) Ale wierzę w pani słowa. Zapewne nie jest to ostatnie 
nasze spotkanie i, pani wybaczy, będę przypominał 
o tej amerykanizacji i o tej młodej fali świetnie wy-
kształconych ludzi. Jestem przedsiębiorcą i tworząc 
kilka firm, przez wiele, wiele lat też się otaczałem 
mądrymi młodymi ludźmi, którzy wnosili wartość 
dodaną. Jeżeli tak będzie, pierwszy pospieszę do pani 
z gratulacjami. Wierzę głęboko w to, że nie mówi pani 
tak dlatego, żeby nas uspokoić, tylko mówi pani tak 
dlatego, że tak będzie.

Ale chciałbym zadać pytanie pani minister. Pani 
jest prawnikiem i zapewne wie, że bardzo krytycz-
ny stosunek do projektu ustawy wyraziły już Rada 
Służby Cywilnej oraz Naczelna Rada Adwokacka, 
o reszcie mówili koledzy. I przy okazji chciałbym 
zadać jedno krótkie pytanie. Obie instytucje zarzu-
cają państwu próbę upolitycznienia służby cywilnej, 
ponadto nowy projekt nie pozwala z mocy prawa 
zawiesić osób, które pełnią stanowiska, a toczy się 
przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne lub kar-
ne. Bardzo chciałbym uzyskać od pani odpowiedź, 
bo to jest ważne.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Już mogę. Tak? Dziękuję, Pani Marszałek.
Może najpierw odpowiem panu senatorowi 

Rockiemu. Panie Senatorze, pan senator z Prawa 
i Sprawiedliwości się nie pomylił, tylko znowu te dane 
wynikają z niezrozumienia albo skrótu myślowego, 
albo przenoszenia swoich myśli z pewnego rodzaju 
służby na pewien rodzaj służby. Spieszę to wyjaśnić.

Otóż te 60%, które pan senator podał… Miał rację, 
bo ponad 60% to są osoby, które wygrywają konkur-
sy, a wcześniej zastępowały dyrektorów…

(Senator Marek Rocki: Powiedział coś innego.)
Ja to tak zrozumiałam.
A co do 6%… 6% to jest udział w korpusie służby 

cywilnej urzędników mianowanych. To jest te 6%. 
Być może te procenty… Jesteśmy może też zmęczeni 
i przed sylwestrem…

(Senator Marek Rocki: Na pewno, na pewno.)
To nie używajmy skrótów myślowych. Wszystko 

się zgadza, Panie Senatorze, zapewniam. Tak że nikt 
tutaj nie popełnił błędu.

Co do kwestii zarobków, które był uprzejmy pan 
senator wyartykułować… Czyli tego dużego proble-
mu, który ja wcześniej też zasygnalizowałam. Nie 
ukrywajmy tego, nie jest to w porządku i nie jest to 
fakt, z którego moglibyśmy być jako osoby odpowie-
dzialne za funkcjonowanie państwa samozadowolo-

su, powoduje, że zawsze taki konkurs mogę, jeśli 
mam takie życzenie, rozpisać, mogę powołać komi-
sję, zaprosić szeroki krąg osób do tego, żeby brały 
udział w takim konkursie. To jest tylko kwestia ela-
styczności i kwestia bardzo sprawnego zarządzania, 
w tym przypadku zarządzania kadrami administracji 
państwowej. Jeszcze raz powtarzam: to obywatel ma 
mieć poczucie, że jesteśmy sprawnie obsługiwani. 
To wyborca ma mieć poczucie, że program, na któ-
ry umówił się z tymi, którzy wygrali wybory, jest 
sprawnie przeprowadzany. I taki jest cel.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Marek Rocki.

Senator Marek Rocki:

Pani Minister, przede wszystkim chciałbym po-
dziękować za sprostowanie przez panią informacji, 
które przekazywali przed chwilą senatorowie PiS. 
Pan senator Dobrzyński, jeśli dobrze odnotowałem, 
powiedział, że 60% osób pełniło obowiązki, zamiast 
przejść przez procedurę, a pani to sprostowała, mó-
wiąc, że to jest 60 osób, a więc mniej niż 0,5%. Myślę, 
że to jest ważna informacja.

A moje pytanie dotyczy tego fragmentu pani 
wypowiedzi, w którym mówiła pani, że część osób 
pełniących wyższe stanowiska ma za duże wynagro-
dzenia, że trzeba ten problem rozwiązać i dostrzec. 
Czy pani zdaniem przyznanie tym osobom dodatku 
funkcyjnego, co proponuje ustawa, rozwiązuje pro-
blem? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Jeszcze pytanie zada pan senator Władysław 

Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Minister! Wygłoszona przed 

chwilą przez panią jako prawnika i ministra konsty-
tucyjnego mowa, muszę powiedzieć, bardzo mnie 
uspokoiła, gdyż ja też jestem za rozwiązaniem ame-
rykańskim. Zgadzam się też, jeżeli chodzi o tabun 
młodych wykształconych ludzi. Namawiam panią, 
żeby razem z panią premier wystąpiła pani i poin-
formowała społeczeństwo o tym, bo na razie jest ono 
przekonane, że grupa oczekujących czy drepczących 
w miejscu sympatyków PiS czeka na te stanowiska. 
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(minister B. Kempa) Mam nadzieję, że jak się spotkamy, będę mogła panu 
powiedzieć, że również z korpusu służby cywilnej, 
nie tylko z tak zwanego… osoby pochodzące z in-
nych podmiotów, również te pochodzące z korpusu 
służby cywilnej, będą pełniły te wysokie funkcje 
kierownicze w administracji. To jest proces, który 
zaczynamy. Na pewno każda ustawa będzie podlegała 
naszej ocenie i takiej ocenie powinna podlegać.

I wreszcie jeśli chodzi o opinie – po raz kolejny 
padło pytanie o owe opinie – po raz kolejny powtórzę, 
że jeśli chodzi o Naczelną Radę Adwokacką… Ja 
szanuję jej opinię, ale jest to opinia korporacji. Jest 
to opinia korporacji. Tam w taki naturalny sposób 
zawsze było, jest i będzie myślenie korporacyjne. Też 
nie czynię z tego zarzutu, po prostu ono takie od 
wielu lat jest. Aczkolwiek jest to… Jeszcze raz jasno 
i wyraźnie powiem: przy podejmowaniu decyzji za-
chęcam do nakładania własnych przemyśleń, tego, co 
nam mówią wyborcy, ale przede wszystkim własnego 
doświadczenia… To są tylko opinie, które nie mają 
charakteru wiążącego.

Rada Służby Cywilnej. No w sposób naturalny, 
skoro miała być w propozycji poselskiej skasowana… 
To jest chyba naturalnie uwarunkowane, że się broni 
i będzie taką kwestię krytykować.

Co do zawieszenia osoby… Ja już tutaj raz wykład 
na ten temat poczyniłam – być może pana senatora 
wówczas nie było – ale jeśli pan senator chce, to bardzo 
proszę, po raz kolejny o tym powiem. Szef jednostki, 
który powołuje osobę na wysokie stanowisko kierow-
nicze, ma prawo mieć możliwość odwołania takiej 
osoby – powtarzam: odwołania takiej osoby – w przy-
padku jeżeli ta osoba nie daje rękojmi… Chociażby 
w tym przypadku będzie tymczasowe aresztowanie. 
Przy czym szanujemy to, że jest zasada domniema-
nia niewinności. Ale co, Panie Senatorze, w sytuacji, 
kiedy byłby pan szefem, miałby pan tego wysokiego 
urzędnika i z okoliczności sprawy wynikałoby, że 
na przykład sprawa jest o pedofilię? Trzymałby pan 
takiego wysokiego urzędnika? Przepraszam, to jest 
pytanie czysto retoryczne, nie do pana senatora, bo 
szanuje tutaj porządek rzeczy i znam moją rolę w tej 
materii. To jest taki przykład, który wskazuje, że ta 
elastyczność musi być. Ci ludzie też godzą się na to 
– idą na taką, a nie inną formę zatrudnienia – że są po-
woływani i odwoływani. To jest tak, jak z ministrem, 
prawda? Premier go powołuje i w każdej chwili może 
go odwołać, na dobrą sprawę nawet nie musi podać 
przyczyny tego odwołania. I my się z tym godzimy, 
odchodzimy i jeszcze sobie pięknie dziękujemy, nie 
obrażamy się na siebie. A więc to powinno dotyczyć 
również urzędników w tej warstwie najwyższej, która 
powinna spełniać najwyższe standardy. I to tyle ty-
tułem odpowiedzi.

A co do urzędników niższego szczebla służby cy-
wilnej, to zasada zawieszenia pozostaje, my tej zasady 

ne, tak nie jest. Oczywiście że zawsze stan finansów 
państwa determinuje kwestie dotyczące wynagro-
dzeń, w tym również poziomu wynagrodzeń korpusu 
służby cywilnej czy poziomu wynagrodzeń w admi-
nistracji. Tylko, słuchajcie państwo, dlatego powo-
łamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – i to 
stanie się faktem w nowym roku – Centrum Oceny 
Administracji, bo, tak jak powiedziałam, to obrastanie 
pewnych ustaw, po pierwsze, pragmatycznych, po 
drugie, płacowych, po trzecie, różnego rodzaju roz-
porządzeń, po czwarte, decyzji kadrowych powoduje, 
że wielu miejscach widzimy bardzo dużo problemów 
do rozwiązania. Nie chcę używać ciężkiego słowa 
„patologia”, choć należałoby to uznać za… Proszę 
zobaczyć, co takiego na przykład na skutek tego ob-
rastania się dzieje. W kancelarii premiera pracuje, jest 
zatrudnionych około pięciuset osób – w zależności 
od momentu… no, powiedzmy, że około pięciuset 
dwudziestu kilku osób, a w jednym z urzędów woje-
wódzkich – ponad tysiąc osób. No, czy jest to, biorąc 
pod uwagę zakres działania, sytuacja normalna, czy 
nie? Czy należy to uporządkować, czy nie? No chyba 
wszyscy racjonalnie uważamy, że tak. Jeszcze raz 
powtarzam: nie chcę tu czynić jakichś określonych 
zarzutów jestem od tego daleka. Chcę pokazać pań-
stwu proces, to, co się działo przez wiele lat i jaką 
mamy dzisiaj sytuację zastaną. Podobnie jest z owymi 
wynagrodzeniami. Jeżeli dyrektor departamentu czy 
dyrektor jakiejś jednostki, która podlega premiero-
wi, zarabia na przykład prawie niemal dwukrotnie 
więcej niż premier albo prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej… No z taką sytuacją trzeba będzie pewnie się 
zmierzyć i pewnie do niej podejść, aczkolwiek, żeby 
było jasne, z punktu widzenia pani premier nie jest 
to problem najważniejszy. Jest to osoba, która służy 
Polsce i na pewno nie chciałaby… Ale ja jako szefo-
wa kancelarii uważam, że mam prawo ten problem 
podnieść. I wreszcie kwestia dotycząca… I to pewnie 
będą kwestie, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć.

Dodatki funkcyjne. No zawsze były dodatki funk-
cyjne, dodatki motywacyjne, zawsze były tego typu 
elementy, które miały wynagradzać za bardzo dobrą 
pracę, oczywiście one były różnie stosowane. Były 
też nagrody, różnie opisywane przez media, przez 
tabloidy, różnie oceniane. Te instrumenty były, są 
i będą, Panie Senatorze, tylko jest kwestia ustalenia 
pewnej gradacji. No, każdy rząd się tego boi z uwagi 
na fakt, że ewentualne bardzo wybiórcze traktowanie 
tych kwestii przez media powoduje, że później odbiór 
jest jednoznaczny. Ten problem jest sygnalizowany 
dzisiaj w sposób jednoznaczny, aczkolwiek nie jest 
problemem najważniejszym.

Odpowiadając wreszcie na pytanie pana senatora 
Komarnickiego… No, cieszę się, że się zgadzamy. 
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(minister B. Kempa) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czesław Ryszka.
Bardzo proszę, aby pytania trwały nie dłużej niż 

jedną minutę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, w ostatnim czasie bardzo często 

padają takie stwierdzenia, że Prawo i Sprawiedliwość, 
rząd, posłowie łamią konstytucję. Pan sprawozdawca 
senator Florek również tak dramatycznie zakończył 
swoje wystąpienie czy podkreślił w swoim sprawoz-
daniu te słowa, mówiąc, że ustawa łamie konstytucję. 
Oczywiście nie wskazał, który artykuł konstytucji 
zostaje tu złamany. 

Bardzo bym prosił, żeby rozwiać mój niepokój 
i wskazać ewentualnie, który z artykułów konstytu-
cji jest łamany przez akt niższego rzędu, jakim jest 
procedowana tutaj ustawa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, Pani Minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze – tu odnoszę się do pytań pana 

senatora Wcisły – może zacznę od pierwszego pyta-
nia, dotyczącego pana legislatora. Odniosłam takie 
wrażenie, i to nieodparte… Nie przypominam sobie, 
żeby na przykład w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 
tak głęboko wkraczano w materię merytoryczną – 
tam zawsze odnoszono się do kwestii legislacyjnych, 
zasad techniki legislacyjnej, czyli tych wszystkich 
kwestii, do których biura legislacyjne są zobowiąza-
ne. Wchodzenie w meritum i pouczanie posłów czy 
senatorów o tym, że mogą merytorycznie zmienić 
swoją decyzję, uważam za dość ryzykowne. To jest 
moja ocena, mam do niej prawo, powtarzam to, ży-
jemy w wolnym kraju. Odniosłam takie wrażenie, że 
pan legislator chciał przesądzić sprawę nawet za sam 
Trybunał Konstytucyjny. Być może jest ono błędne, 
ale właśnie takie wrażenie odniosłam. Tak być nie 
może, bo, powtarzam, jeśli wszyscy tutaj a priori 
twierdzą, że łamana jest konstytucja i stwierdzają to 
jednoznacznie, to po co Trybunał Konstytucyjny ma 
to jeszcze potwierdzać. Skoro stwierdzili, że złamano 
konstytucję, to nie rozumiem, po co dalsza dyskusja. 
No, tak być nie może, aczkolwiek wątpliwości ma 
prawo mieć każdy. Ja również jako minister konsty-

nie uchylamy, jak gdyby tę zasadę zostawiamy. No, 
gdybyśmy tę zasadę wprowadzili wobec urzędni-
ków… Już wyobrażam sobie awanturę, jaka byłaby 
wtedy tutaj, w tej Wysokiej Izbie. Ale nie, my te roz-
wiązania szanujemy i pozostawiamy – choć ja osobi-
ście uważam, że jeśli idzie o standardy, które powinny 
być w służbie cywilnej, to powinno być inaczej. Ale 
tak właśnie chciał ustawodawca i ja tę wolę szanuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję. My 

się awanturujemy mniej niż w Sejmie, zapewniam 
panią, Pani Minister.)

Panie Senatorze, naprawdę od wczoraj, od posie-
dzenia komisji, w sposób sympatyczny stwierdzam 
– choć może na sympatyczną osobę nie wyglądam czy 
nie ma takich odczuć… Mówiono, że jest to izba za-
dumy, a ja od wczoraj sympatycznie chcę stwierdzić, 
że mieliśmy naprawdę… że różniliśmy się bardzo, ale 
dyskusja była na bardzo wysokim poziomie, mimo iż 
to była 4.00 na ranem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Cieszy nas taka ocena, Pani Minister.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Wcisła, a potem będzie pan senator Czesław Ryszka.
(Senator Jerzy Wcisła: Pani Minister, mam na-

dzieję, że…)
(Głosy z sali: Mikrofon! Mikrofon!)
Ma pan wyłączony mikrofon, Panie Senatorze. 

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

A tak, przepraszam. Technika utrudnia mi kontakt 
z panią minister.

Pani Minister, mam nadzieję, że to przyrównanie, 
którego pani przed chwilą dokonała, czyli legislatora 
do senatora, to jest opinia pochlebna, z uwagi na pani 
częste zapewnienia, że tak dobrze współpracuje się 
pani z Senatem. A mówię o tym także dlatego, że 
pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy pracy legi-
slatora. Podczas posiedzenia komisji pan legislator 
przedstawił dużą liczbę wątpliwości, i to wątpliwości 
dużego kalibru, w odniesieniu do ustawy. 

Ja chciałbym spytać, kiedy my otrzymamy opinię 
rządu na temat tych wątpliwości, które przedstawił pan 
legislator. Mam nadzieję – a odwołuję się tu do pani 
słów, że szkoda, iż sprawozdawca nie zdążył między 
4.00 rano a 8.00 przygotować sprawozdania pisemnego 
– że „rząd dobrej zmiany” też przygotuje taką informa-
cję prawną… informację pisemną na temat wątpliwości 
legislatora i że informacja na temat tych wątpliwości 
trafi do nas przed głosowaniem nad ustawą.
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(minister B. Kempa) wiście zachęcam. Tutaj nie widzę takiej możliwości 
czy wręcz potrzeby i możliwości w sensie trybu pracy 
Rady Ministrów, żeby… Ten tryb został zachowany 
zgodnie z, powtarzam, przepisami pragmatyki w tym 
zakresie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, Pani 
Minister. O zabranie…)

A, jeszcze pan senator Ryszka, przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: A tak, proszę.)
Pan senator Ryszka zadał takie fundamentalne py-

tanie, które, moim zdaniem, dobrze, że wybrzmiewa. 
Bardzo często w tej dość gorącej dyskusji politycznej 
czy dyskursie politycznym są skłonności do tego, 
żeby wymusić na potencjalnym odbiorcy przeświad-
czenie, że konstytucja jest łamana, że demokracja jest 
łamana, że dzieją się tak straszne rzeczy, że za chwilę 
będzie, nie wiem, zamach stanu czy jeszcze jakieś 
inne kwestie. I to buduje takie przeświadczenie… 
To jest oczywiście retoryka polityczna. Ja osobiście 
nie widzę… Gdyby rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyjmując swoje stanowisko, zauważył, że projekt 
poselski łamie konstytucję czy że są bardzo poważ-
ne wątpliwości dotyczące łamania konstytucji, to… 
Takie kwestie są artykułowane w stanowisku. Tutaj 
akurat, co do tego projektu poselskiego nie nabrali-
śmy takich wątpliwości i takiego przeświadczenia. 
Te wszystkie zarzuty, które tutaj padały, te wszystkie 
stwierdzenia, wręcz graniczące z pewnością, a nawet 
poniekąd stanowiące, jak Trybunał Konstytucyjny, 
że konstytucja jest złamana, ja zaliczam do kategorii 
ostrej polemiki politycznej. Myślę jednak, że taka 
polemika już nie będzie miała miejsca, bo tak szeroko 
starałam się wyjaśnić zapisy nowej ustawy, żebyście 
państwo nie mieli już wątpliwości, bo chyba troszkę to 
wynikało z tego, że może pewne kwestie nie zostały 
do końca… nie chcę czynić zarzutu, że nie zostały 
doczytane, ale może nie były do końca zrozumiane, 
ale do tego wszyscy mamy pełne prawo. Tak więc jest 
to retoryka absolutnie stricte polityczna, obliczona na 
pewien efekt polityczny, populistyczny, ale ona nie 
przesądza w żadnym wypadku, że konstytucja, prawo 
czy demokracja zostały w sposób brutalny złamane. 
Moim zdaniem wręcz przeciwnie, te ustawy będą 
służyły młodym ludziom, i oby tak się stało.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Krystian Probierz.

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni 
Państwo! Usłyszeliśmy tutaj wszyscy stwierdzenie 
pani minister, że jednym z celów wprowadzanej usta-
wy jest chęć pozyskiwania naszego młodego pokole-

tucyjny miałam wątpliwości i miałam prawo skie-
rować do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
pytanie, czy aby skład, w którym orzekał Trybunał 
Konstytucyjny, był składem właściwym. Wątpliwości 
może mieć każdy. A ktoś, kto oceniał moją wypo-
wiedź, nie doczytał pisma i nie widział, że to są wąt-
pliwości, a nie wszystkie inne kwestie, o które byłam 
posądzana. Tu jest kwestia naszej precyzji w działa-
niu, zawsze do niej zachęcam, i precyzji wypowiada-
nia się. Powiem szczerze, że wczoraj byłam naprawdę 
zdumiona i wręcz, no… Gdybym ja była senatorem 
Rzeczypospolitej Polskiej, to, krótko mówiąc, po pro-
stu nie życzyłabym sobie tego typu sugestii, dlatego 
że wszyscy mamy swój rozum i wiemy, po co zosta-
liśmy wybrani, wiemy, kto nam zaufał, i, krótko mó-
wiąc, jakie jest nasze miejsce w szeregu, czy jesteśmy 
organem opiniodawczo-doradczym, czy też… Tak jak 
mówię, droga jest zawsze wolna. To samo powtarzam 
państwu sędziom: jeżeli chcą uczestniczyć w życiu 
politycznym, to któż zabroni. Żaden problem, moż-
na złożyć urząd sędziego, wystartować chociażby 
w wyborach do Senatu w okręgu jednomandatowym, 
zmierzyć się tam i wtedy wykorzystywać swoje do-
świadczenie w polityce, dla służby Rzeczypospolitej. 
Żaden problem.

Panie Senatorze, co do kwestii dotyczącej stano-
wiska rządu to jestem tutaj zobligowana też do tego, 
aby przedstawiać to stanowisko… Ono jest na piśmie, 
wyartykułowane. Ja mogę je nawet całe przeczytać, 
jeżeli pan senator sobie życzy, ale myślę, że ono jest 
na tyle proste w swojej odsłonie, że… Przychylamy 
się do tych zmian, absolutnie pozytywnie opiniujemy 
te zmiany, które zostały zaproponowane, zaaprobo-
waliśmy również poprawkę dotyczącą Rady Służby 
Publicznej, czyli przywrócenia pewnego tworu opi-
niodawczo-doradczego.

Jeśli chodzi o kwestię wypowiadania się co do 
dzisiejszego nocnego posiedzenia komisji w Senacie, 
to powiem, że nie widzę takiej możliwości, żeby rząd 
zbierał się ekstraordynaryjnie i ustosunkowywał się 
do kwestii, które padły na posiedzeniu tej komisji. Pan 
senator zawsze ma możliwość – tutaj moja skromna 
podpowiedź, bo mam nadzieję, że państwo macie tutaj 
wykwalifikowane służby – zwrócić się, jeśli ma wąt-
pliwości, z interpelacją do rządu. I bardzo proszę, na 
pewno wyczerpująco odpowiemy na tę interpelację. 
My przyjęliśmy stanowisko rządu w trybie ustawy 
o Radzie Ministrów i w trybie regulaminu pracy Rady 
Ministrów i nie widzę większej potrzeby, żebyśmy po-
nownie uchwalali stanowisko rządu, ponieważ kształt 
ustawy nie odbiega od tego kształtu, nad którym pro-
cedowaliśmy jako rząd, czyli druku nr 119, który był 
tak przypisany w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Taki jest mechanizm, do skorzystania z którego oczy-
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(senator K. Probierz) Już kończę pytaniem…
(Głos z sali: Czy jest to dyskusja? Czy to jest py-

tanie?!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
Nawet jeśli są młodzi, jaką będą mieli pewność, 

że kiedykolwiek awansują, skoro nominaci partyjni 
będą mieli otwartą drogę do awansu?

Wicemarszałek Maria Koc:

Pani Minister, proszę.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Było miło, ale się skończyło. Panie Senatorze, ja 

jestem przyzwyczajona do wszelkich impertynencji 
ze strony polityków, panów w stosunku do kobiet, 
ale zapewniam pana, że mam bardzo twardą skórę 
i jestem w stanie wytrzymać również tego typu im-
pertynencje. Otóż, Panie Senatorze, chcę jasno i wy-
raźnie powiedzieć, i wyartykułowałam to również 
w komisji senackiej, że mam głęboki szacunek do 
Senatu za to, że robi to, o co w poprzednich kaden-
cjach… Bardzo często zabierałam głos w tej sprawie, 
na przykład w polskim Sejmie w Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej czy w Komisji Ustawodawczej, 
jest to zaprotokołowane, łatwo do tego dojść. Otóż 
zawsze uważałam, że jeśli chodzi o wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, to powinno się w naszym kraju 
uporządkować kwestię, kto ma mieć inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie wykonywania wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, a także wskazać expres-
sis verbis, kto ma w naszym kraju mieć inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie wykonywania na przykład 
wniosków de lege ferenda, które są kierowane przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Bo to jest niedoregulowane 
i tak naprawdę dzisiaj zwyczaj jest taki, że część tych 
obowiązków bierze na siebie Senat.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest zwy-
czaj, taki jest zapis w regulaminie.)

Tak, jest to w regulaminie, ale to jest właściwie 
zwyczaj, bo można wybiórczo, Panie Senatorze, pew-
nych kwestii pilnować, natomiast nam chodziło bar-
dziej o to, żeby w sposób systemowy tę kwestię roz-
wiązać, być może właśnie na poziomie ustawowym, 
że taką ambicję powinniśmy mieć. Ale wszystko jest 
przed nami. I tutaj wyrażam szacunek, bo wiele wyro-
ków w ten sposób zostało wykonanych, a dotrzymanie 
dzięki Wysokiej Izbie terminów spowodowało, że nie 
mieliśmy, nie wiem, luk w prawie czy czegoś innego. 
Możemy dyskutować o jakości, ale raczej zawsze po-
ziom i jakość były w mojej ocenie bardzo wysokie. 
Tak więc szanujmy się wzajemnie. Te wypowiedzi są, 
są zaprotokołowane, zawsze można do nich sięgnąć.

nia, to, aby to młode pokolenie wypracowywało PKB 
w naszym kraju, i to jest ze wszech miar chwalebne. 

Ja mam do pani minister pytanie: czy w kręgu 
pani zainteresowań co do pozyskiwania pracowni-
ków do pracy w służbie cywilnej jest też ciut, ciut 
starsze pokolenie, na przykład osoby z takimi siwymi 
włosami jak moje? Gdyby były takie kosmetyki, to 
bym używał kosmetyków 25+… Dziękuję bardzo. 
(Wesołość na sali)

(Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa: 
Dziękuję, Panie Senatorze. Nie ma takiej potrzeby… 
A, przepraszam, Pani Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo 
proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani minister zachęca, żeby wyrażać swoje opinie, 
wobec tego ja na początek wyrażę swoją opinię, że 
ten rodzaj pewności, z którą pani bez pardonu ocenia 
sędziów trybunału, korporacje prawnicze, naszych 
legislatorów, nawet nas co do tego, czy doczytaliśmy 
coś, czy nie, nazywa się chyba tupetem.

A teraz przechodzę do meritum. Otóż Senat jest 
szczególnie wrażliwy w zakresie przestrzegania 
konstytucji. Myśmy się zobowiązali do tego, żeby 
wdrażać wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego 
jesteśmy tak wrażliwi na każdą uwagę i jesteśmy 
wdzięczni legislatorom, jeśli sygnalizują wątpliwo-
ści konstytucyjne. To nie jest przekroczenie upraw-
nień. Chciałbym, żeby pani wreszcie, zamiast krą-
żyć w obłokach i mówić o duchu, wróciła na ziemię 
i powiedziała parę słów o tym, jak się pani odnosi do 
konkretnych zarzutów niekonstytucyjności, z przy-
wołaniem przepisów, jak to przystoi prawnikowi, 
którym pani jest.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
I druga kwestia. Zakończę pytaniem. Mianowicie 

pani mówi, że ta ustawa ma dać szansę młodym. 
Tymczasem wartością służby cywilnej jest to, że jest 
tam pewność awansu zawodowego. Otóż jeśli my, 
że tak powiem, spoza kolejki tego awansu będziemy 
sobie wybierać tego, który nam pasuje, i jeszcze na 
dodatek zezwolimy, żeby to się działo z polityczne-
go klucza, a więc zupełnie spoza tej kolejki, spoza 
korpusu, to zburzymy niesłychanie istotną wartość 
służby cywilnej. Ponieważ ci, którzy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

…skończyli szkoły, pozdawali egzaminy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, proszę.)
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(minister B. Kempa) (Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa: 
Jeśli pan senator nie jest usatysfakcjonowany, to pro-
szę mi uprzejmie powiedzieć, jaką jeszcze odpowiedź 
mam dać.)

Może pani minister na piśmie udzieli tej odpo-
wiedzi…

Senator Mieczysław Augustyn:

Pytałem panią minister, czy możliwość, która po-
wstaje w wyniku tej ustawy, pomijania koniecznej 
ścieżki awansu zawodowego, polegającej na tym, że 
trzeba pełnić określone funkcje, by awansować wy-
żej, nie będzie pani zdaniem fatalnym sygnałem dla 
młodych, którzy rezygnując z kariery politycznej, bo 
trzeba pięć lat być bezpartyjnym, chcą się poświęcić 
służbie cywilnej.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Panie Senatorze, jednak mimo wszystko, mimo iż 
pan mnie wyłajał, zachęcam do przeczytania ustawy 
o służbie cywilnej i noweli, która wczoraj stała się 
ustawą, nad którą dzisiaj procedujemy. Otóż jeszcze 
raz przypominam, że art. 78 ustawy o służbie cywil-
nej, którego nie zmieniamy, nie mówi nic o pięciolet-
nim stażu… przepraszam, o pięcioletniej nieprzy-
należności do partii politycznej. Wręcz przeciwnie: 
mówi o tym, że członek korpusu służby cywilnej nie 
ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczest-
niczenia w nich. Mało tego, nie wolno mu publicznie 
manifestować poglądów politycznych. Członek kor-
pusu służby cywilnej nie może łączyć zatrudnienia 
w służbie cywilnej z mandatem radnego. Członkowi 
korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć 
w strajku, akcji protestacyjnej zakłócającej normal-
ne funkcjonowanie urzędu itd. My tego artykułu nie 
zmieniamy. Pan senator być może był uprzejmy po-
mylić to z innym artykułem, do którego sięgamy, 
dotyczącym powołania szefa służby cywilnej. Tam 
znosimy wymóg członkostwa w partii politycznej 
przez okres pięciu lat. Już to tutaj artykułowałam, 
być może pana senatora przez moment nie było… 
Otóż kierujemy się również tym, że w tej sytuacji szef 
służby cywilnej, a za chwilę szef służby publicznej… 
Gdybyśmy pozostawili ten pięcioletni okres, byłoby to 
dyskryminujące w stosunku do niego, bo na przykład 
nie ma takiego wymogu w stosunku do rzecznika 
praw obywatelskich, nie ma takiego wymogu w sto-
sunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, nie ma 
tego wymogu w stosunku do innych szefów różnego 
rodzaju służb. Ten pięcioletni okres… Wskazujemy 
na to, aby w dacie, w momencie objęcia takiego sta-
nowiska nie był członkiem partii politycznej. A więc 
jest to taki przepis nieco czyszczący w stosunku do 

Jednak jeszcze raz powtarzam, i będę to powtarzać 
zawsze z każdej mównicy, niezależnie od tego, czy to 
będą Sejm, Senat, czy to będzie Trybunał Konstytucyjny 
– na przykład występowałam przed Trybunałem 
Konstytucyjnym bardzo często jako przedstawiciel 
Sejmu na różnego rodzaju rozprawach – że żyjemy 
w wolnym kraju i wolno nam mieć poglądy. Mało tego, 
po 1989 r. wolno nam je wreszcie bez jakiejś szczególnej 
obawy o zdrowie i życie swoje czy najbliższych… No, 
choć ostatnio artykułowanie przez członków Platformy 
Obywatelskiej – mam nadzieję, że już byłych – gróźb ka-
ralnych wobec członków rządu, bo wczoraj na Twitterze 
mieliśmy z tym do czynienia, jest w tej chwili, jak wi-
dzimy, nagminne. Mam nadzieję, że…

(Senator Bogdan Klich: Pani Pawłowicz.)
Nie, nie. Wczoraj, Panie Senatorze… Być może 

pan jest zapracowany i nie miał okazji tego widzieć, 
ale wszyscy, którzy są sprawni w zakresie internetu, 
widzieli, z czym mieliśmy do czynienia. I te groźby 
są oczywiste.

(Senator Bogdan Klich: Pani Pawłowicz…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Ja nie zamierzam tym groźbom ulegać. Są to kon-

kretne groźby śmierci, wyartykułowane przez, mam 
nadzieję, byłego członka Platformy Obywatelskiej, 
zresztą zdeklarowanego państwa bodajże radnego. 
Nie zamierzam tym groźbom ulegać i dalej będę… 
Jeśli będę uważać, że pewne zasady związane z wy-
konywaniem pewnych funkcji są przekraczane, to 
po prostu to powiem, niezależnie od tego, czy będę 
wyłajana przez pana senatora, czy też nie.

Panie Senatorze, jeśli chodzi o…
(Senator Mieczysław Augustyn: Konkretnie.)
…zastrzeżenia konstytucyjne...
(Senator Mieczysław Augustyn: Konkretne zapisy.)
…to jeszcze raz powtarzam – powiem bardzo kon-

kretnie – że ja osobiście z tymi wszystkimi opiniami 
dotyczącymi wątpliwości, bo to nawet nie są zarzuty, 
konstytucyjnych głęboko się nie zgadzam. Uważam, 
stojąc na gruncie stanowiska rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej… Rząd nie dostrzegł wad konstytucyjnych tego 
projektu i w stanowisku rządu takich wad nie widzimy. 
Zatem również z tymi, które są wskazane w różnego 
rodzaju rozlicznych opiniach, mogę polemizować, ale 
myślę, że to są wywody już na dość wysokim poziomie. 
Ja tych wad, które są przytaczane, nie widzę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja zadałem 

dwa pytania. Pani Marszałek, zadałem dwa pytania, 
a dostałem jedną odpowiedź.)
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(minister B. Kempa) poracje, staje się po prostu zamknięty i nie możemy 
czerpać z tych bardzo dobrych zasobów, które mamy 
w naszym kraju i które nam uciekają rokrocznie ty-
siącami. Tak że nie, nie, nie, absolutnie nie rezygnu-
jemy. Młodość i doświadczenie gwarantują powagę, 
gwarantują sukces państwa, sukces reform i sukces 
dobrych zmian. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Marek Rocki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Marek Rocki: Dziękuję, wycofuję py-

tanie.)
Wycofuje pan.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie pani minister? Nie widzę chętnych. 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo, Pani Minister.

Minister – Członek Rady Ministrów 
Beata Kempa:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ponieważ to szczególny czas, życzę wszystkim 

państwu senatorom szczęśliwego Nowego Roku. 
Obyśmy tak pięknie się spierali również w przyszłym 
roku, bo to nas wzniesie na wyższy poziom cywiliza-
cji. Myślę, że różnica poglądów jest potrzebna, a jeśli 
będzie to jeszcze kulturalny spór, to będzie wszystko 
w porządku. Dziękuję bardzo. Życzę szczęśliwego 
Nowego Roku! (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Sylwester w Senacie…)
(Senator Adam Bielan: Wzajemnie, Pani Minister.)
(Głosy z sali: Wzajemnie.)

Wicemarszałek Maria Koc:

My również życzymy szczęśliwego Nowego Roku 
i dziękujemy za obszerną merytoryczną odpowiedź 
na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo, Pani Minister.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, otwieram dys-
kusję.

Informuję, że do dyskusji zapisało się czterech 
panów senatorów.

Bardzo proszę, głos w dyskusji zabierze pan se-
nator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Proszę przyjąć, Pani Minister, także od nas, od na-

szego klubu serdeczne życzenia noworoczne z nadzie-
ją, że nasze uwagi i wątpliwości, a także zastrzeżenia 
do przedłożenia, nad którym dyskutujemy, zostaną 

przepisów w zakresie innych urzędów, innych sta-
nowisk, które są nawet wyższe rangą niż szef służby 
cywilnej. I to jest kwestia, którą spieszę wyjaśnić.

My tą ustawą – jeszcze raz to powtórzę – nie zabra-
niamy, nie odbieramy możliwości awansu. Ten awans 
w służbie cywilnej… sto dwadzieścia tysięcy osób 
w korpusie służby cywilnej nadal ma prawo do różne-
go rodzaju awansów w ramach pragmatyki służbowej. 
Mało tego, jeszcze raz powtórzę, Panie Senatorze, że 
za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości urzędni-
kami mianowanymi, a więc o najlepszym awansie…

(Senator Mieczysław Augustyn rozmawia przez 
telefon komórkowy)

Jeśli pan senator byłby uprzejmy… Bo później 
znowu będą wątpliwości, a bardzo bym nie chciała, 
żeby akurat pan senator miał wątpliwości.

Otóż, Panie Senatorze, za naszych czasów taką 
możliwość awansu miało rokrocznie około tysiąca 
pięciuset urzędników, a w świetle rządów, które ode-
szły, tylko dwieście osób rocznie. Powtarzam: tylko 
dwieście osób rocznie. I tę możliwość awansu jak 
najbardziej pozostawiamy. My nie kasujemy służby 
cywilnej, my nie mówimy, że członkowie korpusu 
służby cywilnej nie mogą zajmować tychże stano-
wisk. Na potwierdzenie tego podałam panu swój wła-
sny przykład. Cztery osoby z korpusu służby cywilnej 
są dzisiaj zastępującymi dyrektorów generalnych, bo 
są po prostu świetni. I jeszcze raz: to wynika tylko 
i wyłącznie z przepisów ustawy, w które należy się 
zagłębić. Wówczas nie będziemy mieli tego błędnego 
przeświadczenia, którego być może nabrał pan sena-
tor. Jeszcze raz powtarzam, ale z uśmiechem, Panie 
Senatorze, bo nie czynię z tego zarzutu: to jest bardzo 
trudna materia – absolutnie się z tym zgadzam – ale 
praktyka pokazuje, że te przepisy są jak najbardziej 
potrzebne.

Odpowiadając panu senatorowi, który mówił o si-
wych włosach, powiem tak. Panie Senatorze, proszę 
tego nie zmieniać – jest to absolutnie sympatyczne. Ja 
tutaj podkreśliłam możliwość pomocy w realizowaniu 
reform państwa ludziom młodym, możliwości budo-
wania ich karier w Polsce – na to ten nacisk położyłam 
– ale to nie znaczy, że to jedyna grupa, która będzie 
partycypować w tym wielkim dziele reform państwa. 
Absolutnie skorzystamy również, a może przede 
wszystkim, z osób, które są bardzo doświadczone 
i z wieloletnim stażem. Ten średni korpus służby cy-
wilnej, który jest po rozlicznego rodzaju szkoleniach, 
szkołach… Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
– wielki szacunek mam do tej szkoły. To pokazuje, 
że ten korpus absolutnie służy wykonywaniu wszel-
kich zadań w sposób naprawdę niezakłócony. Tylko 
to mieszanie, jeszcze raz powtarzam, w tym samym 
obrębie powoduje, że ten obręb, tak jak wszelkie kor-
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(senator B. Klich) nej – bo to wątek, o którym zapominamy – przez 
ludzi bezwzględnie podporządkowanych Prawu 
i Sprawiedliwości. Tak odczytujemy intencje tego 
przedłożenia. A ponadto chodzi o wyeliminowanie 
możliwości nadzoru i kontroli nad realizowaną w ad-
ministracji rządowej polityką kadrową. Realizacji 
tych zadań ma służyć, w naszym przekonaniu, przede 
wszystkim prawo do rozwiązania w terminie trzy-
dziestu dni stosunku pracy z wszystkimi osobami 
zatrudnionymi na wyższych stanowiskach w służ-
bie cywilnej i w służbie zagranicznej. Razem jest 
to około dwóch tysięcy stanowisk. Mówiliśmy o ty-
siącu sześciuset stanowiskach, które wchodzą w skład 
służby cywilnej. Warto pamiętać, że należy do tego 
dodać około czterysta stanowisk spośród korpusu 
dyplomatycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o polską 
dyplomację. Może to narazić polską dyplomację na 
nieskuteczność albo błędy popełniane w wyniku, jak 
powiedziałem, zaburzenia pamięci instytucjonalnej. 
Rezygnacja z obowiązku konkurencyjnego naboru 
na stanowiska wyższe w służbie cywilnej i w służbie 
zagranicznej oraz dopuszczenie możliwości zatrud-
nienia osób należących do partii politycznych, które 
zrzekają się co prawda członkostwa, ale z chwilą po-
wołania, to druga niebezpieczna konsekwencja tego 
rozwiązania. Osoby zatrudnione na wyższych sta-
nowiskach nie będą musiały mieć żadnego doświad-
czenia, żadnego stażu pracy, nie będą też musiały 
przechodzić służby przygotowawczej. Z tego musimy 
sobie zdawać sprawę w tej Izbie, podejmując w gło-
sowaniu ostateczne decyzje co do tego, czy chcemy 
zaakceptować to przedłożenie, czy też nie.

Kiedy kierowałem pytanie do posła sprawozdawcy, 
byłem ciekaw tego, czy komisje zdawały sobie sprawę 
z naruszenia konstytucji w tej ustawie. Otóż jesteśmy 
przekonani jako klub, że ta ustawa narusza w dwóch 
miejscach dwa zapisy konstytucyjne. Jest to art. 153 
ust. 1 konstytucji, który, przypomnę, mówi: „W celu 
zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronne-
go i politycznie neutralnego wykonywania zadań 
państwa, w urzędach administracji rządowej działa 
korpus służby cywilnej”. Wyższe stanowiska nadal 
mieszczą się w korpusie służby cywilnej. Chodzi też 
o art. 60 konstytucji, który mówi: „Obywatele polscy 
korzystający z pełni praw publicznych mają prawo 
dostępu do służby publicznej na jednakowych za-
sadach”. Podkreślam: „na jednakowych zasadach”. 
Wprowadzone przepisy eliminują otwartość naboru 
do korpusu służby cywilnej, a poza tym ograniczają 
motywację urzędników służby cywilnej, dopuszcza-
jąc do obsadzania wyższych stanowisk osobami spoza 
korpusu służby cywilnej.

Do ustawy nie dołączono projektów aktów wy-
konawczych, to jest jej brak. A zatem nie ma takich 
aktów, które by mówiły o taryfikacji wynagrodzeń 
oraz dotyczących ocen okresowych. Rezygnuje się 

uwzględnione. To tak naprawdę będzie najlepszym 
testem dla tego, czy te życzenia z pani strony były 
szczere.

(Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa: 
Dziękuję.)

(Senator Stanisław Karczewski: Co pan sugeruje?)
Otóż, mamy zasadnicze wątpliwości dotyczące 

tej ustawy, mamy zastrzeżenia co do jej skutków. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest powrót do 
dawnego pomysłu, który Prawo i Sprawiedliwość 
zgłaszało w latach 2005–2007, do stworzenia pań-
stwowego zasobu kadrowego, czyli czegoś, co pod-
waża zasady funkcjonujące w naszym kraju od wielu, 
wielu lat, zasady, które były osiągnięciem różnych 
polskich rządów, bez względu na to, czy one były 
centroprawicowe, czy lewicowe. Wiązały się one rów-
nież z wprowadzeniem do polskiego systemu praw-
nego zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej 
od lat. Przedmiotem zobowiązania Polski w trakcie 
negocjacji w sprawie traktatu akcesyjnego było to, że 
wprowadzimy apolityczną służbę cywilną.

Szczyciliśmy się tym, że jest to służba apolityczna, 
byliśmy dumni z tego, że jest to służba ponad podzia-
łami. Dla wielu z nas, którzy sprawowali funkcje mi-
nisterialne, był to oczywiście pewien kłopot, dlatego 
że łatwiej i przyjemniej byłoby mieć na stanowisku 
dyrektora departamentu, jego zastępcy czy dyrektora 
generalnego kogoś, kto byłby lojalny i oddany, a nie 
kogoś takiego, kto jest tylko po prostu wierny zasa-
dom przyświecającym służbie cywilnej. Ale trzeba 
było akceptować te rozwiązania, bo one nie tylko 
stabilizowały polską politykę, ale zapewniały – i to 
podkreślam z całą mocą – i wciąż jeszcze zapewniają 
pamięć instytucjonalną. Rządy się zmieniają, pań-
stwo pozostaje. Ta kadra, którą ktoś tutaj nazwał źle 
kastą, ta kadry służby cywilnej gwarantuje pamięć 
instytucjonalną i stanowi tak naprawdę niezbędne 
zaplecze instytucjonalne dla każdego zmieniającego 
się rządu.

Pani minister przedstawiła tutaj, powiedziałbym, 
taką sentymentalną, na czas świąteczny romantyczną 
wizję, w której rzeczywiście uda się poprzez deregu-
lację udrożnić mechanizmy awansu dla tych, którzy 
mają odpowiednie kompetencje, a nie przechodzili 
przez cały system szkolenia i dopuszczenia do bycia 
urzędnikami służby cywilnej. Otóż obawiamy się, że 
rzeczywistość dramatycznie zweryfikuje te plany i że 
inne są intencje obecnego rządu. Zresztą już wery-
fikuje – wystarczy przyjrzeć się obsadzie stanowisk 
dyrektorskich w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Celem rzeczywistym przedłożenia jest zatem 
stworzenie podstaw prawnych do wymiany i obsa-
dy wszystkich stanowisk kierowniczych, to znaczy 
wyższych, w służbie cywilnej i w służbie zagranicz-
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(senator B. Klich) (Senator Mieczysław Golba: …Nie jest w stanie 
sam na nad sobą zapanować. Potrzeba dobrego psy-
chiatry.)

(Głos z sali: Kto byłby dobry?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani minister już 
nie widzę…

Ja zajmę się wyłącznie problemami konstytucyjny-
mi. Nie jestem profesorem, tylko doktorem, ale z za-
kresu prawa konstytucyjnego, i moim obowiązkiem 
jest uświadomienie państwu jeszcze raz, że naru-
szenie konstytucji… Zarzuty, które są formułowane, 
zaraz powiem, jakie, to nie są, proszę państwa, jakieś 
opinie, niemające żadnego znaczenia. Oczywiście… 
Padło tutaj takie retoryczne pytanie pani minister: po 
co dalsza dyskusja, skoro w opiniach mowa o tym, że 
złamano konstytucję, po co Trybunał Konstytucyjny? 
Proszę państwa, różnica jest w skutku. Orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i są wią-
żące. Dlatego, że są ostateczne. I jedynie trybunał ma 
takie uprawnienia. A organy mają prawo mieć wąt-
pliwości bądź też stawiać kategoryczne wnioski, że 
ich zdaniem konstytucja została naruszona. I w takich 
sytuacjach… Zarówno prokurator generalny – zaraz 
będę cytował krótkie wyjątki – jak i Naczelna Rada 
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych czy 
Fundacja Batorego jednoznacznie o tym mówią.

Proszę państwa, nie można mówić… Pani mini-
ster skwitowała to wszystko tak, że to jest korporacja 
adwokacka, reprezentująca – zapisałem sobie – in-
teres korporacyjny. Proszę państwa, ja także jestem 
adwokatem, chociaż od pięciu lat nie wykonuję tego 
zawodu. We wspomnianej, bardzo obszernej, po-
nadczterdziestopunktowej opinii, która wpłynęła do 
Sejmu… Ona ma 20 stron, gdybym chciał państwa 
zapoznać… Oczywiście nie będę państwa zamęczał. 
Proszę państwa, tam nie ma żadnego punktu, a jest ich 
ponad czterdzieści, w odniesieniu do którego można 
by było mówić o jakimś interesie korporacyjnym. 
Adwokatura jest powołana do obrony praw, również 
obywateli, i w takim charakterze adwokatura wystę-
puje. Ona nie występuje w swoim interesie, powie-
działbym, że – paradoksalnie można nawet powie-
dzieć – przeciwko swojemu interesowi w tym sensie, 
że efektem zabiegania o wyższy poziom, o stabiliza-
cję korpusu służby cywilnej, będzie mniej spraw, bo 
poziom orzecznictwa…

A przecież, proszę państwa, na to zwraca uwagę 
Naczelna Rada Adwokacka. To ograniczenie gwa-

z powołania Rady Służby Cywilnej, a w tym przede 
wszystkim w konsekwencji, po pierwsze, z oceny 
zmian w przepisach prawa dotyczącego służby cy-
wilnej, po drugie, z obserwowania i nadzoru postę-
powań kwalifikacyjnych; po trzecie, z nadzoru nad 
funkcjonowaniem całości służby cywilnej i przestrze-
ganiem konstytucyjnych obowiązków organów wyko-
nawczych państwa; i po czwarte, z oceny systemów 
motywacyjnych i etycznych obowiązujących w służ-
bie cywilnej. Dotychczas Rada Służby Cywilnej – 
podkreślam to z całą mocą, patrząc między innymi 
na senatora Rockiego – działając ponad podziała-
mi politycznymi, pomimo że w jej skład wchodzili 
przedstawiciele różnych, ale też wszystkich klubów 
sejmowych, proporcjonalnie do ich wielkości, potra-
fiła merytorycznie oceniać kondycję polskiej służby 
cywilnej. Rada Służby Cywilnej wywiązywała się do 
tej pory ze swoich zadań, pomimo partyjnego klucza 
jej powoływania.

Ponadto niewykonanie obowiązku przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych odnośnie do projek-
tu ustawy jest przedmiotem naszej najwyżej troski. 
O tym mówiłem na samym początku posiedzenia, 
uznając, że bez takich konsultacji społecznych oraz 
bez opinii, ekspertyz i ocen nie powinniśmy procedo-
wać tak fundamentalnej zmiany w polskim systemie 
prawnym.

Uważamy, że poprzez pominięcie obowiązku za-
sięgnięcia opinii Rady Służby Cywilnej w kwestii 
nowelizacji naruszono przepis art. 19 ust. 2 ustawy 
o służbie cywilnej. Uważamy również, że poprzez 
niezasięgnięcie opinii nie wywiązano się także z usta-
wowego obowiązku, który gwarantuje reprezentacji 
pracowniczej służby cywilnej, w tym obu central 
związkowych, możliwość wypowiedzenia się na 
wspomniany temat.

W naszym głębokim przekonaniu ustawa, jak po-
wiedziałem dwukrotnie, narusza przepisy konstytu-
cji. Sposób jej procedowania urąga zasadom dobrej 
legislacji, a uzasadnienie nie zawiera opisu skutków 
regulacji, w tym kosztów…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Upłynął czas…)
…które będzie musiał ponieść budżet państwa.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

upłynął czas.)
I jeszcze ostatnie zdanie konkluzji. Niestety, 

w miejsce służby cywilnej PiS chce odtworzyć pe-
erelowską nomenklaturę. Takimi zasadami rządzi-
ła się nomenklatura peerelowska, aż do momentu 
wprowadzenia służby cywilnej w Polsce niepodległej 
i demokratycznej. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Dobrzyński: …bliski…)
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(senator P. Zientarski) stępując do oceny przedłożonego projektu, należy 
stwierdzić, że regulowana materia podlega konsty-
tucyjnej reglamentacji.

(Senator Jan Dobrzyński: A można przeczytać 
to w całości?)

Ja rozumiem, że każdy rządzący chciałby mieć 
swoich, zaufanych ludzi, i nie ma co do tego dyskusji. 
Ale są przecież wojewodowie. A korpus służby cy-
wilnej, który wykonuje zadania państwa w urzędach 
administracji rządowej, zgodnie z konstytucją ma 
być rzetelny, o wysokich kwalifikacjach, bezstronny 
i politycznie neutralny. I prokurator generalny stwier-
dza jednoznacznie: nie można przeciwstawiać sobie 
aparatu politycznego i korpusu służby cywilnej, oba 
te czynniki są wzajemnie komplementarne. Jednak 
sprawą zasadniczą jest stworzenie mechanizmów 
proceduralnych warunkujących apolityczność służby 
cywilnej. Cecha ta jest wartością konstytucyjną, zaś 
eliminowanie zapisów ustawowych ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie bezpośredniemu wpływowi apa-
ratu politycznego na służbę cywilną jest wyraźnie 
sprzeczne z tą podstawową dominantą ustrojodawcy.

Sprzeczne z art. 60 są również projektowane nor-
my przejściowe dotyczące wygaśnięcia stosunków 
pracy. Dlatego też prokurator generalny, na którego 
opinie często się państwo powołujecie, a który zresztą 
opiera się na opinii profesora Banaszaka, którego tutaj 
pan minister Ziobro niedawno cytował jako jedynego 
właściwie, który, no, można powiedzieć, korzystnie 
się wypowiadał, choć oczywiście nie na temat ustawy 
o trybunale, tylko wcześniejszych…

(Senator Jan Dobrzyński: Czas upłynął, Panie 
Senatorze.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas upłynął, 
Panie Senatorze.)

To ja w takim razie…
(Senator Grażyna Sztark: Jest opinia Fundacji 

Batorego.)
Tak, jest opinia Fundacji Batorego, rady samorzą-

dów i wszyscy jednoznacznie twierdzą, że konstytu-
cja została naruszona. I stąd nasz wniosek o odrzuce-
nie tej ustawy. Nie pozwolimy na ewidentne łamanie 
konstytucji. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: To Ceaușescu tak ma-
chał ręką.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zabranie głosu pana senatora Rockiego.
(Senator Stanisław Kogut: I towarzysz Wiesław.)

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Częste zmiany ustawy o służbie cywilnej – a do 

jej uchwalenia w pierwszej połowie lat dziewięćdzie-

rancji jest równoznaczne z zagrożeniem wolności 
obywatelskich, praw jednostki w związku z działa-
niem administracji. Organy administracji rządowej 
bowiem rozstrzygają na przykład o zobowiązaniach 
podatkowych obywateli, nakładają kary administra-
cyjne czy regulują sposób prowadzenia działalności 
gospodarczej. Demontaż apolitycznej służby cywil-
nej i osłabienie prawa do dobrej administracji może 
w tych okolicznościach drastycznie pogorszyć poziom 
bezpieczeństwa praw obywatela w relacjach z ad-
ministracją. Tak mówi Naczelna Rada Adwokacka.

Tak jak powiedziałem, tutaj jedynie interes oby-
watela, a nie interes… To nie są korporacje, to są 
samorządy zawodowe, proszę państwa, to są samo-
rządy zawodowe, umownie czy w skrócie nazywane 
korporacjami, które zgodnie z konstytucją… A kon-
stytucja – musimy to sobie uświadomić – obowią-
zuje na mocy referendum i dopóki ona obowiązuje, 
a suweren nie dał wam, mówię do członków Prawa 
i Sprawiedliwości, prawa, żebyście zmienili tę konsty-
tucję, to czy się wam ona podoba, czy nie, musicie ją 
stosować. Trybunał Konstytucyjny jest tym organem, 
który ma stosować konstytucję i będzie stosował tę 
konstytucję, i nikt, żaden inny organ go nie zastąpi.

Proszę państwa, dlaczego tak często i w spo-
sób kategoryczny powołujemy się na orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że dany prze-
pis jest sprzeczny z konstytucją? Z tej trybuny, koń-
cząc przedstawianie swojego sprawozdania, prezes 
Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, niepocho-
dzący z Platformy, to wszyscy wiemy…

(Senator Jan Dobrzyński: A skąd?)
Jak to skąd? Z Solidarności.
(Senator Stanisław Kogut: Z Unii Wolności.)
Wtedy jeszcze nie było Platformy. A został on 

wyznaczony na prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
przez Lecha Kaczyńskiego.

Tutaj przemawiał – i podziękował mi osobi-
ście, mam w sercu wielką satysfakcję – i powie-
dział tak: dziękuję za tezę, że orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego są przewidywalne dzięki pewnej 
linii orzeczniczej. Dobrze, że pewne czy większość, 
wiele wyroków Trybunału Konstytucyjnego to wy-
roki przewidywalne. Dlatego można w sposób jedno-
znaczny mówić, tak jak jednoznacznie we wszystkich 
kwestiach mówił trybunał: jest łamana konstytucja, 
jeśli nie ma vacatio legis, i nie ma żadnej dyskusji.

Proszę państwa, krótkie cytaty na potwierdzenie 
moich argumentów. Oczywiście, tak jak powiedział 
przed chwilą mój przedmówca, mamy do czynienia 
z naruszeniem…

(Senator Jan Dobrzyński: 10 minut.)
…zasad art. 153 i art. 60 konstytucji i o tym mówią 

wszyscy. Mówi o tym prokurator generalny: przy-
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(senator M. Rocki) Jak można przeczytać w jednej z opinii, które otrzy-
mał Sejm, brak otwartego i konkurencyjnego naboru 
oznacza jedynie szybsze obsadzanie stanowisk, ale 
z pewnością nie służy zapewnieniu wysokiej jego 
jakości. I myślę, że to jest słuszny pogląd.

Znam uzasadnienia sejmowe tej ustawy. Brzmią 
one logicznie, tyle że są głęboko sprzeczne z ideą służ-
by cywilnej. Tu zacytuję konstytucję: „W celu zapew-
nienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i poli-
tycznie neutralnego wykonywania zadań państwa”… 
Takie są cele istnienia służby cywilnej. W mojej opinii 
patologiczne przypadki nie uzasadniają zmian idących 
tak daleko jak te, które są proponowane. W odpowiedzi 
na te patologie można by powiedzieć: my będziemy 
rzetelnie stosować i respektować prawo. Ale zamiast 
tego projekt likwiduje wymagania.

Zmieniane są też kompetencje… w pewien sposób 
likwidowana jest Rada Służby Cywilnej. Zachowane 
są jej uprawnienia do wyrażania opinii w tych samych 
sprawach, z pominięciem opiniowania powołania szefa 
służby cywilnej. W uprawnieniach, które są wymie-
nione po „ponadto” w ustawie, pominięto uprawnienia 
do występowania o ponowne postępowanie kwalifi-
kacyjne w przypadku nieprawidłowości oraz o obser-
wowanie postępowań dotyczących naboru na wyższe 
stanowiska. To znaczy, że takie postępowania nie będą 
obserwowane i oceniane, choć myślę, że to się spraw-
dzało w działaniach służby cywilnej i dawało premie-
rowi dobre narzędzia. Uszczuplono uprawnienia do 
obserwowania naborów i postępowań kwalifikacyjnych 
i do występowania o ich powtórzenie. Wyeliminowano 
z Rady Służby Cywilnej przedstawicieli klubów parla-
mentarnych, co pani minister Kempa nazwała odpoli-
tycznieniem. Z mojego punktu widzenia to był nadzór 
parlamentarny nad służbą cywilną. Ciekawostką dla 
mnie jest to, że do tej pory rada ze swojego składu 
wybierała wiceprzewodniczącego, a teraz ma to zrobić 
premier, co oznaczałoby, że premier nie ma zaufania 
do powołanych przez siebie członków rady.

W propozycjach przedstawianych przez PiS 
w tym zakresie w pewien sposób permanentnie, czyli 
w 2006 r. i teraz, przejawia się mylenie zadań pań-
stwa z polityką rządu. Bo zadania państwa wykonuje 
na przykład Biuro Nasiennictwa Leśnego. Co to ma 
wspólnego z polityką i zadaniami rządu? Trudno mi 
na to odpowiedzieć.

Mam też nadzieję, że pani minister Kempa, koń-
cząc swoja wypowiedź dotyczącą szefa służby cywil-
nej, przejęzyczyła się. A jeśli się nie przejęzyczyła, 
to oznaczałoby to, że szykowane są kolejne zmiany 
w ustawie o służbie cywilnej. Bo pani minister powie-
działa o szefie służby cywilnej – cytuję – „za chwilę 
szef służby publicznej…”. Nie ma takiego określenia, 
zapisu w obecnej ustawie, w nowelizacji. Z tego wyni-
ka, że być może szykowana jest kolejna nowelizacja. 
Dziękuję bardzo.

siątych prowadziła ciernista droga – są de facto od-
zwierciedleniem kilku zjawisk.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Swoją drogą, warto tu odnotować, że latem przy-

szłego roku obchodzilibyśmy dwudziestą rocznicę 
uchwalenia tej ustawy, która, wprawdzie zmieniana, 
funkcjonowała dwadzieścia lat.

Jakie to są zjawiska? Po pierwsze, są różne modele 
ustaw pragmatycznych dla administracji publicznej, 
dla administracji państwowej. Trwają dyskusje w tym 
zakresie i myślę, że są pożyteczne, dlatego że są różne 
modele, wobec tego różne rozwiązania mogą budzić 
różne refleksje.

Drugie zjawisko polega na tym, że kolejne ekipy 
rządowe nie lubiły systemu, w którym urzędnicy, 
a w szczególności ich przełożeni, czyli dyrektorzy de-
partamentów, nie są, w cudzysłowie, naszymi ludźmi, 
co powodowało przypadki patologii. Jeszcze z poło-
wy pierwszego dziesięciolecia tego wieku pamię-
tam takie przypadki, że było wiele osób, które miały 
powierzane obowiązki, dlatego że nie były z ekipy 
sprawującej rządy. I pani minister Kempa do bólu 
szczerze powiedziała: hamulce należy usunąć. No 
właśnie, trzeba usunąć te przepisy, które hamują moż-
liwości powierzania obowiązków poprzez powołanie.

Aktualne propozycje idą w takim kierunku… 
W tym miejscu przywołam fragment uzasadnienia: 
„Praktyka stosowania ustawy o służbie cywilnej wska-
zuje na niejednokrotnie wydłużające się i nieefektyw-
ne procedury naboru, które prowadziły do opóźnień 
w obsadzaniu wolnych stanowisk”. Swoją drogą, to 
zdanie z uzasadnienia jest sprzeczne ze sprawozdaniem 
szefa służby cywilnej, który wskazywał na to, że 70% 
naborów kończyło się w ciągu dwóch miesięcy, a 14% 
krócej niż cztery miesiące, ale dłużej niż dwa miesiące, 
co oznacza, że w ciągu czterech miesięcy prawie 90% 
naborów kończyło się sukcesem. Jak to ma być? Osoba 
zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywil-
nej nie musi być wcześniej urzędnikiem służby cywil-
nej. Jak słusznie przytoczyła pani minister Kempa, 
w art. 70 ustawy jest powiedziane, że urzędnik służby 
cywilnej nie może uczestniczyć w partii politycznej, co 
oznacza, że osoba zatrudniona na wyższym stanowisku 
będzie mogła być założycielem partii, będzie mogła 
być członkiem partii, a tylko w momencie powołania 
będzie musiała złożyć rezygnację. A więc wcześniej 
ta osoba będzie jak najbardziej polityczna.

Zmieniono wymagania co do wyższych stanowisk. 
W pierwotnym projekcie te wymagania były umniej-
szone w stosunku do obecnie obowiązujących, a po 
wczorajszym posiedzeniu komisji sejmowej wykre-
ślono wszelkie wymagania dotyczące doświadczenia. 
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preferencjach politycznych. I przecież o to chodzi. 
Chodzi o to, żeby PiS miał swobodę w obsadzaniu 
tych najwyższych stanowisk swoimi ludźmi…

(Senator Jan Dobrzyński: To źle czy dobrze?)
…i po to jest zmieniana ustawa: żeby zlikwidować 

to ograniczenie, które mieli wszyscy inni. Oczywiście 
te ograniczenia nie były doskonałe, ale przecież to nie 
jest doskonalenie ustawy o służbie cywilnej. To jest 
zniszczenie służby cywilnej. To jest koniec służby 
cywilnej. Po tej ustawie ona się już nie podniesie. 
I to jest problem, który pozostawicie na długie lata, 
podobnie jak sprawę sześciolatków. To pozostanie 
na długie lata.

Pani minister Kempa powiedziała też coś, co mnie 
zaniepokoiło, a mianowicie to, że ma być później 
– rozumiem, że później – dokonywana ocena admi-
nistracji. Co to oznacza? To po prostu oznacza we-
ryfikację tej administracji. Czyli następnym krokiem 
ma być weryfikacja… Może to będzie nazywało się 
ładnie „audyt administracji”, a może jakoś inaczej, 
może „doprowadzenie do normalności”. Szanowni 
Senatorowie, jeżeli większość senacka, a także sejmo-
wa PiS, uważa, że standardy, które chce wprowadzić, 
są standardami, które poprawią funkcjonowanie ad-
ministracji… Jestem pewien, że się mylicie. I dlatego 
nie zgadzamy się na tego typu ustawę. Już nie mówię 
o trybie, sposobie, w jaki ta ustawa jest procedowana 
itd., bo inni o tym mówili. Ja będę głosował prze-
ciw tej ustawie. Nie mamy żadnej innej możliwości, 
aby… Nie sądzę, żeby jakiekolwiek poprawki zostały 
przyjęte, tak więc nie ma możliwości jakiegoś poro-
zumienia się w tej kwestii. Dlatego będę głosował 
przeciw. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan marszałek Borusewicz podjął śmiałą i ra-

cjonalną decyzję, ale są ludzie tacy jak ja, których 
nie stać na taką śmiałość, bo drzemie w nich doza 
optymizmu. Ten optymizm napędzał nas tak, żeśmy 
przekraczali góry i dzisiaj jesteśmy tu, polemizując 
ze sobą. Myślę, że to za mało, że tylko polemizując… 
Wzajemnie siebie słuchając i realizując wypracowane 
wzajemnie racje. I dlatego ja mimo wszystko złożę 
poprawki w duchu przekonań, które podzielają nie-
którzy członkowie senatorowie PiS lub bezpartyjni, 
ale u boku PiS.

Ta ustawa oczywiście jest ważna. Każdy zaczyna 
od takich słów, mówiąc o ustawie, o której mówi, 
ale ta ustawa naprawdę jest ważna, bo to jest ustawa 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Rulewskiego.
(Senator Jan Rulewski: Już, już…)
Czy pan senator życzy sobie chwilę przerwy?
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, Wysoka 

Izbo… Dziękuję, że pan wyczuwa moje intencje. 
I rzeczywiście proszę o zmianę co do wystąpienia, 
również dlatego, że nie chciałbym się wpisywać w ten 
klimat raptowności.)

Bardzo więc proszę o zabranie głosu pana mar-
szałka Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Słuchałem z zainteresowaniem pani minister 

Kempy i prawie uwierzyłem w to, co mówiła. Ale pro-
cedujemy nad kolejną ustawą, po ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym. Teraz służba cywilna, za chwilę bę-
dziemy dyskutowali na temat mediów… I gdybyśmy 
pracowali tylko nad tą ustawą, to nawet w te zapew-
nienia, że będzie lepiej, bym uwierzył, ale patrzę na 
całość i oceniam kierunek i zamiary, a nie deklaracje 
słowne. Więc te pani piękne słowa, Pani Minister, 
które tutaj słyszeliśmy, mnie nie uspokoiły.

W uzasadnieniu projektu tej ustawy mówi się, że 
zgodnie z art. 153 konstytucji w celu zapewnienia 
zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie 
neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzę-
dach administracji rządowej działa korpus służby 
cywilnej. W myśl ustawy itd. członkami korpusu 
służby cywilnej są osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, pracownicy itd. I właśnie po tym 
wstępie, w następnym akapicie czytamy: biorąc pod 
uwagę znaczenie i zakres zadań wykonywanych na 
wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, propo-
nuje się, aby zatrudnianie na tych najwyższych stano-
wiskach było mniej sformalizowane. Co to oznacza? 
To mniej więcej wiemy. To wiemy. Mniej sformali-
zowane. Więc o co tu chodzi? Czy chodzi o to, żeby 
dopuścić młodzież? No, proszę państwa, nie sądźcie, 
że jesteśmy i będziemy naiwni. Tu chodzi o to, aby 
dopuścić swoich, i o tym jasno mówił…

(Senator Waldemar Bonkowski: Wszystkie dzieci 
są nasze.)

No, przecież jasno mówił o tym wczoraj na przy-
kład poseł Kuźmiuk, że osoby te mają się utożsa-
miać z linią polityczną PiS. Znajduje to potwierdzenie 
w zmianie pojęcia. Zamiast o zadaniach państwa, 
stosownie do art. 153 ust. 1, mówi się o zadaniach 
związanych z wykonywaniem polityki rządu. To 
jest ta linia. Nie zadania państwa. To ma być służ-
ba rządowa, a jak służba rządowa, to o określonych 
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(senator J. Rulewski) Wysokiej Izby, tylko do tych, o których tutaj pani 
minister mówiła, a którzy w tej chwili stoją przy zmy-
wakach, to jaką oni mają szansę zapoznać się z zaleta-
mi i wadami tej ustawy, gdy ona jest ukrywana nocą 
w zakamarkach senackich i podlega ponadczasowej, 
czyli bezczasowej weryfikacji?

Jeśli tak, to zarzuty… Uważam, mając na uwa-
dze, że ta ustawa w trybie ekstraordynaryjnym jest 
rozpatrywana oraz zawiera w sobie rozwiązania oka-
zjonalne, że ona została stworzona na potrzeby danej 
orientacji politycznej. W szczególności wyróżnia się 
w niej rodzaj nowoczesnej opriczniny. Jak wiadomo, 
Piotr I, nie mogąc przełamać…

(Senator Jan Żaryn: Iwan Groźny.)
Iwan Groźny, tak, przepraszam. Dziękuję, Panie 

Senatorze.
…władzy bojarów i magnatów, stworzył insty-

tucję pozazwyczajową wówczas – bo konstytucji 
wtedy nie było – pozaustrojową, można powiedzieć, 
pozafeudalną, dzięki której łamał prawo. Łamał 
prawo aż po nie tylko rabunek własności, ale i po 
zabijanie, morderstwa. Oczywiście nie chciałbym 
twierdzić, że ta ustawa aż tak daleko idzie, ale nie-
wątpliwie… Dlaczego opricznina? Bo opricznina 
uzyskała przywileje, ona nie uzyskała prawa działal-
ności, spełniania swoich ambicji, ale realizowała in-
teres imperatora. Realizowała go za łapówkę. I w tej 
ustawie wpisane są dla funkcjonariuszy, dla wyż-
szych funkcjonariuszy – notabene ta grupa utworzo-
na jest na zasadach specjalnych, kasty – specjalne 
przywileje. Przede wszystkim mówi się o nich, że to 
będą – tak pani minister powiedziała – zaufani funk-
cjonariusze, co oznacza, że wprowadza się podział 
na tych zaufanych i na tych, którzy być może od lat 
swoje zaufanie budowali. Warto zauważyć, jakie to 
niesnaski może budzić w tym biurze – bo jest ktoś 
bliżej tego dobrego nawet ministra czy wojewody 
i ten, który nie zasłużył na to zaufanie, i jest gdzieś 
tam w drugiej lidze.

Dalej, oczywiście nie odpowiedziała pani mi-
nister… Dlatego ponownie to poruszam i państwa 
uwadze polecam. Powiada się tutaj, że mają być to 
ci właśnie ambitni ludzie, pracujący na zmywaku, 
z trzema tytułami doktorskimi i, myślę, stażem pra-
cy na zmywaku. Napisane jest wprost, że mają mieć 
kompetencje kierownicze, ale skreśla się staż, skre-
śla się wykształcenie. To ja się pytam, gdzie mają 
te osoby zrealizować te kompetencje kierownicze, 
skoro nigdy nie pracowały w żadnych instytucjach 
czy placówkach, a tym bardziej nimi nie kierowały.

Dalej, łapówką jest, moim zdaniem, wprowadze-
nie nieuregulowanego, jak pan przewodniczący klubu 
powiedział, dodatku funkcyjnego. Wyraźnie widać, 
że to ma być władza. To nie jest tylko wyższy per-
sonel, to ma być władza, bo to oznacza kierowniczą 
funkcję i za to się daje dodatek.

o kadrowym Rzeczypospolitej, który będzie decy-
dował o losach, o zatrudnieniu stu trzydziestu tysię-
cy pracowników, urzędników, osób powoływanych 
na stanowiska. Ważna dlatego, że to nie tylko jest 
zatrudnianie pracowników na czas określony… Już 
nie mówię, że na umowę o dzieło czy zlecenie. Ci 
urzędnicy będą twarzą państwa polskiego i będą zała-
twiać interesy wielu organizacji, dużej liczby obywa-
teli. I dlatego tak ważne jest, jaka będzie jakość tych 
urzędników. Ważne jest, żeby to przekonanie dotarło 
do słuchaczy, widzów tej debaty. Nie da się ukryć, 
proszę państwa, że naszą porażką, wszystkich, całej 
klasy politycznej, jest to, że w społeczeństwie nadal 
drzemie przekonanie, że te urzędasy, ci biurokraci pa-
rzą sobie co rano co najmniej dwie kawy, ewentualnie 
później załatwiają jakieś sprawy i oczywiście poże-
rają nasze podatki. Bardzo źle to przyjmuję, czuję się 
nawet dotknięty… Dwadzieścia sześć  lat po budowie 
wolnego państwa my o nas samych, o naszych cór-
kach, o naszych synach, ciotkach, wujkach, braciach 
mówimy per „oni” z jeszcze gorszym przekonaniem. 
I mam żal, że nowy rząd, który zapowiadał zmiany, 
nie poszedł w tym kierunku, żeby odczarować dzi-
siejszy zły obraz urzędu czy też urzędnika.

Nie mogę też w pełni się zgodzić z tą ustawą, 
z tym, że ona została przyjęta w trybie ekstraordy-
naryjnym, w trybie doraźnym, mówiąc brzydko, na 
co pani minister się burzy.

Od końca zaczynając, wskazuję dwutygodniowy 
okres realizacji – jak sami państwo z PiS mówicie 
– reformy. Bo to nie jest tylko zmiana jednego czy 
dwóch paragrafów, podobno to jest reforma.

Ten tryb doraźny polega również na tym, że 
wypowiedzenia tym ludziom, którzy zawierzyli 
państwu, którzy swoje kariery życiowe powierzy-
li III Rzeczypospolitej, przekaże się w ciągu paru 
dni, w ciągu miesiąca. Dzisiaj tak się już nie trak-
tuje pracowników sezonowych, a tym bardziej tych, 
którzy są twarzą III Rzeczypospolitej. Nie ma zna-
czenia, jak tutaj pan senator Dobrzyński sugeruje, 
to, że oni byli związani z koalicją czy z jakąś partią. 
Partia, koalicja, podobnie jak PiS, też jest wyra-
zem III Rzeczypospolitej, prawda? To czy oni mają 
być karani za to, że opowiedzieli się za systemem 
pluralistycznym, a wybrali tego adresata, który im 
najbardziej służył? Czy tak by należało… Tak jak 
tych urzędników nie traktuje się nawet pracowników 
w firmie.

Ekstraordynaryjność polega również na tym try-
bie nagłym, o którym tu już szeroko mówiono, pan 
senator sprawozdawca mówił o tym trybie. I co jest 
ważne? Nieraz opowiadałem się za szybkim, a wła-
ściwie optymalnym tempem dochodzenia do skutków. 
Ale jeśli ta ustawa jest skierowana nie do nas, nie do 
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(senator J. Rulewski) Po drugie, Szanowni Państwo, chodzi o to, aby-
śmy usunęli pewnego rodzaju fikcję. Każdy, kto 
jest szefem, ma prawo dobrać sobie współpracow-
ników. Były różnego rodzaju metody na wybranie 
swoich albo obchodzenie tej ustawy, o tym bardzo 
mocno mówiła pani minister: albo były, że tak po-
wiem, konkursy ustawiane pod kogoś, o tym sły-
szeliśmy choćby w nagraniach pana prezesa NIK… 
Pamiętamy, jakie były perturbacje i jakie są konse-
kwencje w związku z niewybraniem w konkursie 
prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości zastał taką sytuację, że de 
facto, jeżeli jeden z członków zarządu ZUS pójdzie 
na zwolnienie czy na urlop, to nie będzie możliwości 
podejmowania decyzji w tej instytucji, która przecież 
wypłaca emerytury i renty kilku milionom Polaków. 
Znamy wszystkie te słynne pełniące obowiązki czy 
zastępujące, jak mówiła pani minister. My chcemy 
wprowadzić taką zasadę, że szef, który przychodzi 
do urzędu, ma prawo dobrać sobie, że tak się wyra-
żę, ludzi, do których ma zaufanie, oczywiście ludzi, 
którzy mają kwalifikacje, bo trudno, żeby wojewoda 
czy minister powoływał na stanowiska dyrektorów 
departamentów ludzi, którzy nie będą mu służyli 
merytoryczną wiedzą, kompetencją i kwalifikacjami.

Szanowni Państwo, jeszcze raz odniosę się do 
sprawy tych tysięcy urzędników służby cywilnej. 
Naprawdę, w ponad 98% ta ustawa ich nie dotyczy. Co 
do osób, które przyjdą i będą powołane z mianowania, 
to powiem, że ma to i plusy, i minusy. Oni łatwiej 
wchodzą do tej służby, ale przy zmianie szefa bę-
dzie ta konsekwencja, że będą mieli, że tak powiem, 
mniejszą ochronę.

Jeszcze jedna sprawa i już konkluduję. Często, 
Szanowni Państwo, powołujecie się na łamanie 
konstytucji – nie ma tutaj akurat pana senatora 
Zientarskiego – cały czas odwołujecie się państwo 
do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym powie-
dzieć, że w polskim prawie obowiązuje domniemanie 
konstytucyjności ustaw i nie można dzisiaj zarzucić 
tego, że ta ustawa, która będzie uchwalona, jeżeli taka 
będzie wola Wysokiej Izby, jest niekonstytucyjna. 
Tak? To, co państwo cytujecie, to są różnego rodza-
ju opinie, które nie są wiążące, i można… Każdy 
prawnik powie, że to jest tylko jego opinia, to nie 
jest żaden dogmat. Proszę też pamiętać, że większość 
rządowa, za którą musi być co najmniej 230 posłów, 
co najmniej 50 senatorów i jeszcze podpis prezyden-
ta… Za tym stoją miliony ludzi. Szanowni Państwo, 
oczywiście konstytucja też została wybrana przez 
naród w referendum, w którym, pamiętajcie – tutaj 
pan senator Zientarski też się pomylił – frekwencja 
to było 40%, a 53% opowiedziało się za tą konsty-
tucją. Czyli można by… Nam się dzisiaj zarzuca, że 
za PiS opowiedziało się tylko 15% społeczeństwa. 
No to ja powiem, że za tą konstytucją opowiedzia-

Dalej, przyjmijmy, że ci ludzie pracujący na zmy-
waku przyjadą do Polski, będą cieszyć się zaufaniem, 
podejmą pracę. Ale przecież to jest nowa praca, to już 
nie jest zmywanie, to jest praca kierownicza, to jest 
odpowiedzialna praca, to jest podejmowanie trudnych 
decyzji. Okazuje się, że oni są zwolnieni z obowiąz-
ku nauki, swoistego stażowego. Jest to przywilej, bo 
inni muszą na to pracować latami, muszą uzupełniać 
swoją dotychczasową magisterską wiedzę. Oni będą 
z tego zwolnieni itd.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Upłynął czas, 
Panie Senatorze.)

Można by więc dowodzić, że ta ustawa ma cha-
rakter segregacyjny. A zatem nie spełnia warunków, 
jak powiedział pan marszałek Borusewicz, służby 
państwowej.

Już ostatnie zdanie, Panie Marszałku. Dziękuję 
za cierpliwość.

Podsumuję: twierdzę, że jest to kontynuacja ze-
szłotygodniowego zamachu na trybunał. Wszyscy 
jesteśmy kierowcami… To mi przypomina sytuację 
z zeszłego tygodnia, kiedy to zawieszono prawo dro-
gowe. A ta ustawa usuwa policjanta, który w służbie 
cywilnej miał czuwać nad porządkiem. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na temat tej ustawy padło tutaj już tyle różnych 

demagogicznych stwierdzeń i oskarżeń pod adresem 
Prawa i Sprawiedliwości, że ja bardzo króciusieńko 
się do tego odniosę. Pewnie nawet nie wykorzystam 
całego przysługującego czasu.

Szanowni Państwo! Po pierwsze, my szanujemy 
urzędników. Jest nieprawdą, że przyjęcie tej ustawy 
rozwala czy demontuje służbę cywilną. W służbie 
cywilnej w Polsce jest około stu dwudziestu tysięcy 
osób. My mówimy tylko o stanowiskach kierowni-
czych, czyli o dyrektorach generalnych, dyrektorach 
departamentów, ich zastępcach i różnych innych sze-
fach. Pani minister bardzo wyraźnie powiedziała, 
że to dotyczy około tysiąca sześciuset osób. Tysiąc 
sześćset osób do stu dwudziestu tysięcy to jest około 
1% z kawałeczkiem, niecałe 1,5%. Trzeba dzisiaj lu-
dziom bardzo wyraźnie powiedzieć, że ponad 98% 
urzędników, którzy pracują w służbie cywilnej, ta 
ustawa w żaden sposób nie dotyczy.
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(senator K. Mróz) Wnioski o charakterze legislacyjnym złożył pan 
senator Rulewski.

Czy były jeszcze jakieś inne wnioski? Nie.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa: 

Myślę, że już wszystko zostało powiedziane.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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 ra-
diofonii i telewizji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 66, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 66 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu…

(Senator Bogdan Klich: Wniosek formalny, jeśli 
można.)

Proszę pozwolić mi skończyć.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 

Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Słucham, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Przerwę znowu będzie 

chciał…)

Senator Bogdan Klich:

Zazwyczaj nie proszę o przerwę, tylko o coś in-
nego. Tak samo będzie w tym przypadku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Chciałbym 
złożyć wniosek formalny o odroczenie rozpatrywania 
tego punktu do czasu kolejnego posiedzenia Senatu. 
Jesteśmy kompletnie pozbawieni opinii w tej sprawie. 
Jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek ekspertyz. Jedyną 
opinią, jaką dysponujemy i jaką dysponowała wczoraj 
komisja, jest opinia naszego Biura Legislacyjnego.

W głowie się nie mieści, tak, w głowie się nie 
mieści, żebyśmy rozpatrywali kluczowy projekt, 
który powoduje zmianę ustroju mediów publicznych 
w Polsce, który powoduje, że krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji staje się de facto atrapą, przestaje pełnić 
swoje funkcje…

(Senator Waldemar Bonkowski: Przesada.)
Oto minister skarbu staje się głównym specja-

listą do spraw mediów, oto minister skarbu będzie 
decydował…

ło się niewiele ponad 20%. Tak że nie twórzmy już 
tutaj takich rzeczy. Jeżeli pan prezydent podpisze 
tę ustawę… Przecież na tego prezydenta głosowało 
kilka milionów ludzi. Dopóki nikt tej ustawy… To 
znaczny dopóki Trybunał Konstytucyjny nie pod-
waży tej ustawy, to przyjmujemy, że ona jest zgodna 
z konstytucją. Dlatego klub Prawa i Sprawiedliwości 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Panowie Senatorowie!
Ja tylko, zaskoczony hipokryzją, chciałbym prze-

czytać parę zdań z „Dziennika Gazety Prawnej”, które 
dotyczą okresu sprawowania przez państwa władzy. 
I tak: „W urzędach naginają przepisy. Urzędnik może 
być p.o. nawet przez kilka lat. W urzędach central-
nych rekordziści pełnią obowiązki nawet kilka lat. To 
nadużycie prawa, ale nie ma sankcji za omijanie pro-
cedur naboru. Na przykład w Ministerstwie Obrony 
Narodowej od trzech miesięcy nie został rozpisany 
konkurs na stanowisko dyrektora generalnego”. Na 
końcu artykułu są wymieniane różne przykłady. I tak 
czytamy, że osoba powołana na stanowisko od dzie-
więtnastu miesięcy… że kilka lat funkcję p.o. sprawuje 
generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Czy to 
nie jest, proszę państwa, szczyt hipokryzji? My chcemy 
zakończyć powoływanie na stanowisko pełniącego 
obowiązki i ucywilizować prawo. Chcemy to prawo 
przywrócić, a nie, jak państwo mówicie, prawo łamać.

A tak na marginesie, chociaż nie widzę pani se-
nator… Zostałem tak klasycznie obrzucony błotem 
w trakcie debaty, nazwany kłamcą i nie przeproszony. 
Myślę, że debata w Senacie jednak powinna mieć jakiś 
poziom kultury, mimo że jesteśmy stroną rządzącą, 
a państwo jesteście opozycją. Prosiłbym, żeby poziom 
debaty był właściwy, żeby był, tak jak wszyscy mówi-
cie, na poziomie Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka i sena-

tor Dowhan złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator B. Klich) scy senatorowie nie otrzymali tych opinii. Taka jest 
prawda.

(Senator Stanisław Kogut: Dobra, głosuj.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę pana senatora Klicha o doprecy-
zowanie wniosku, bo to nie jest wniosek formalny, 
który mógłbym poddać pod głosowanie.

(Senator Zdzisław Pupa: Nie ma doprecyzowania.)
Panie Senatorze, proszę o doprecyzowanie wnio-

sku.

Senator Bogdan Klich:

Chodzi o to, żeby było bardzo precyzyjnie. 
W oparciu o art. 48 ust. 2 regulaminu wnoszę zmianę 
porządku obrad, o skreślenie tego punktu z obecnego 
porządku obrad i przeniesienie go na kolejne posie-
dzenie Senatu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jest wniosek pana senatora Klicha, wniosek for-
malny, o skreślenie tego punktu z porządku obrad.

(Senator Jan Maria Jackowski: I jest  sprzeciw.)
Jest sprzeciw.
Poddaję wniosek pana senatora Klicha pod gło-

sowanie.
Rozpoczynamy głosowanie.
Kto z państwa jest za wnioskiem senatora Klicha 

o skreślenie tego punktu z porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, za wnioskiem o skreśle-

nie głosowało 19 senatorów, 54 – przeciw, nikt się nie 
wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 9)

Zostajemy przy tym porządku obrad.
Bardzo proszę pana senatora Jackowskiego 

o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych komisji, Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, mam zaszczyt przed-
stawić Wysokiej Izbie sprawozdanie z posiedzenia 
komisji, które miało miejsce w dniu dzisiejszym.

Na wstępie chciałbym powiedzieć, że podczas ob-
rad komisji w związku z zarzutami niektórych sena-
torów został przegłosowany mój wniosek w zakresie 
art. 61 ust. 2 pkt 2…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę, 
Panie Senatorze…)

Nie skończyłem. Oto minister skarbu będzie 
decydował o tym, kto kwalifikuje się, a kto się nie 
kwalifikuje, do zarządzania mediami publicznymi. 
I wreszcie, media publiczne po raz pierwszy od ponad 
dwudziestu lat staną się mediami rządowymi. 

Wnoszę o to, aby dyskusję na ten temat przełożyć 
do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji 
oraz uzyskania opinii od liczących się ekspertów, 
a takich mamy w Polsce wielu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Sprzeciw. W przeciwieństwie do pana senatora 
byłem uczestnikiem wczorajszego posiedzenia po-
łączonych komisji. Na tym posiedzeniu była opi-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, była też 
opinia, sformułowana na piśmie, naszego Biura 
Legislacyjnego. Był obecny ekspert pan profesor 
Kowalski, specjalista w zakresie mediów. Każdy mógł 
się wypowiedzieć na tym posiedzeniu komisji i nie ma 
żadnego uzasadnienia do robienia histerii politycznej 
w Sylwestra. Tak że zgłaszam sprzeciw. (Oklaski)

(Głos z sali: Co to ma być? Może być odroczenie 
dyskusji nad tym punktem albo skreślenie go z po-
rządku.)

(Senator Stanisław Karczewski: To już było prze-
głosowane. Już było głosowanie nad tym wnioskiem.)

(Głos z sali: W głosowaniu ten wniosek…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Sprostowanie.)
Proszę?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Muszę sprostować.)
Ale w jakim trybie?
(Głos z sali: Wnioski były…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: W trybie sprostowa-

nia.)
To proszę o krótkie sprostowanie, z miejsca.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Myśmy te… Panie Marszałku, Wysoka Izbo, opi-
nie, które rzeczywiście były, pojawiły się na prośbę 
komisji, ekspert był na prośbę komisji, natomiast se-
natorowie nie otrzymali tych opinii, to znaczy wszy-
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(senator sprawozdawca J. M. Jackowski) nym od rządu organem regulacyjnym, sprawującym 
władztwo publiczne wobec niepodporządkowanych 
jej organizacyjnie nadawców. Z kolei w nowelizo-
wanej ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji zawarte są także kompetencje Krajowej 
Rady w odniesieniu do mediów publicznych, które 
to kompetencje są charakterystyczne dla uprawnień 
korporacyjnych i nadzoru właścicielskiego.

Z jednej więc strony Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji jest organem regulacyjnym dla wszystkich 
uczestników rynku i jako taki organ powinna być 
bezstronna oraz działać przejrzyście. Z drugiej stro-
ny – dotychczasowe przepisy dają Krajowej Radzie 
szerokie kompetencje z zakresu dominium w sto-
sunku do jednostek publicznej radiofonii i telewizji 
działających w formie jednoosobowych spółek akcyj-
nych Skarbu Państwa, mimo że spółki te są silnymi 
i znaczącymi uczestnikami usług audiowizualnych.

Według dotychczasowych przepisów, które wy-
magają zmiany, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
decyduje między innymi o składzie organów spółek 
Skarbu Państwa oraz o treści statutów tych spółek. 
Z punktu widzenia niezależności, bezstronności 
i przejrzystości działania organu regulacyjnego, wy-
maganych na mocy motywu 94 i art. 30, takie unor-
mowanie budzi daleko idące zastrzeżenia. Swoje 
konstytucyjne zadanie stania na straży wolności 
słowa, prawa do informacji oraz interesu publicz-
nego w radiofonii i telewizji Krajowa Rada może 
wykonywać w sposób bezstronny i przejrzysty jedy-
nie – podkreślam: jedynie – jako organ regulacyjny. 
Z tych względów konieczna jest zmiana niektórych 
przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji. Projektowane zmiany 
zbliżają pod względem nadzoru właścicielskiego 
i uprawnień korporacyjnych jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa, będące jednostkami publicznej ra-
diofonii i telewizji, do standardu dotyczącego innych 
spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Wobec zmiany przepisów regulujących liczeb-
ność i sposób kreowania organów, zarządów i rad 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa publicznej 
radiofonii i telewizji uzasadnione jest wygaszenie 
mandatów dotychczasowych członków tych organów. 
W przypadku organów dwóch największych spółek, 
mających ogólnopolski zasięg, to znaczy Polskiego 
Radia Spółka Akcyjna i Telewizji Polskiej Spółka 
Akcyjna, stanie się to z mocy samego prawa z dniem 
wejścia w życie projektowanej ustawy. W przypadku 
siedemnastu spółek radiofonii regionalnej będzie to 
następowało stopniowo w miarę dokonywania zmian 
w składach ich organów.

Projektowane zmiany przyczynią się nie tylko 
do racjonalizacji i obniżenia kosztów zarządzania 
spółkami publicznej radiofonii i telewizji, ale także 
do przywrócenia w nich standardów zawodowych 

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę.)

…regulaminu Izby, że w szczególnych wypadkach 
za zgodą komisji może odbyć się procedowanie. Ten 
wniosek został formalnie przegłosowany. Komisja 
obradowała zgodnie z regulaminem, w oparciu o re-
gulamin. Mówię to, żeby nie było tutaj wątpliwości 
co do tej sprawy.

Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji w pierwotnej wersji był za-
warty w druku Sejmu nr 158. Jest to projekt poselski 
złożony przez grupę posłów. Podczas naszych obrad 
była obecna przedstawicielka wnioskodawców, pani 
poseł Barbara Bubula. Był też obecny przedstawiciel 
Ministerstwa Skarbu Państwa, jak również wicemi-
nister kultury i dziedzictwa narodowego, pan mini-
ster Krzysztof Czabański. Byli też obecni eksperci, 
przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów.

Wysoka Izbo! Projektowana ustawa, jak mówiła 
przedstawicielka wnioskodawców, stanowi pierwszy 
etap reformy polskich mediów publicznych, zmierza-
jącej do ustanowienia systemu mediów narodowych. 
Jego filarami będą instytucje niemające charakteru 
spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła 
finansowania. Stworzenie nowego systemu organiza-
cji i finansowania mediów narodowych wymaga kilku 
miesięcy intensywnych prac i będzie następnym eta-
pem reformy. Z kolei projektowana ustawa koncentru-
je się na zmianie sposobu kreowania rad nadzorczych 
i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii 
i telewizji oraz ograniczeniu liczebności rad nadzor-
czych do trzech osób. Wiąże się to z wyeliminowa-
niem udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
jako organu regulacji rynku mediów elektronicznych, 
w kreowaniu składów zarządów i rad nadzorczych 
działających na tym rynku spółek Skarbu Państwa. 
Do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów 
narodowych winna to być bowiem domena ministra 
właściwego do spraw skarbu państwa, który ponosi 
odpowiedzialność przed Sejmem. Według konstytucji 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, cytuję: „stoi 
na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz 
interesu publicznego w radiofonii i telewizji”. To jest 
art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zadania te odnoszą się w równym stopniu do mediów 
publicznych i prywatnych, a konstytucja nie prze-
widuje żadnych szczególnych kompetencji Krajowej 
Rady wobec mediów publicznych. Przewiduje nato-
miast wydawanie przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji aktów normatywnych i indywidualnych 
kierowanych do podmiotów niepodporządkowanych 
jej organizacyjnie. To jest w art. 213 ust. 2 konstytucji. 
Według konstytucji Krajowa Rada jest zatem niezależ-



158
7. posiedzenie Senatu w dniu 31 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(senator sprawozdawca J. M. Jackowski) nowelizującą ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra-
diofonii i telewizji, w związku z czym z momentem 
jej wejścia w życie dokonają się zmiany w ustawie 
o radiofonii i telewizji, ponadto przepisy art. 2 i 3 
nowelizacji się zrealizują i wygasną.

Wysoka Izbo! Przedstawiciel wnioskodaw-
ców, pani poseł Bubula, odniosła się do tych ar-
gumentów, podkreślając, że ustawa ma, według 
wnioskodawców, charakter określony w czasie, 
ponieważ jest ustawą poprzedzającą ustawę, która 
będzie, według przedstawiciela rządu, pana mi-
nistra Czabańskiego – pytanego między innymi 
przeze mnie – zaprezentowana w parlamencie na 
przełomie marca i kwietnia. W tej regulacji nastąpi 
całościowe przekształcenie organizacyjno-prawne 
organizacji mediów publicznych.

Ja przypomnę, że obecna regulacja na podstawie 
ustawy o radiofonii i telewizji…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Minął czas, 
Panie Senatorze.)

(Senator Stanisław Kogut: No przecież to spra-
wozdanie.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: 20 minut ma 
sprawozdawca. Sprawozdawca ma 20 minut, Panie 
Senatorze Kogut.)

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako zdyscyplino-
wany senator kończę zatem moje przedłożenie, infor-
mując Wysoką Izbę, że w głosowaniu 12 senatorów 
poparło ustawę, 6 było przeciwnych. Wstrzymania 
się od głosu nie było. Rekomenduję Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy, 

przede wszystkim dlatego, że pani poseł w imieniu 
wnioskodawców, ale i dzisiaj pan senator sprawoz-
dawca, który mnie tutaj poprzedzał, przedstawiali 
uzasadnienie całkowicie – podkreślam: całkowicie 
– nieadekwatne do treści przedłożenia. Bo można 
oczywiście wskazywać wiele mankamentów w funk-
cjonowaniu mediów publicznych – i na ten temat była 
dyskusja, na ten temat mówiła pani poseł w imieniu 
wnioskodawców. Można mówić – i mówiono tak 
na posiedzeniu komisji – że nie zawsze przekaz był 

i etycznych, jakich wymaga realizacja misji publicz-
nej określonej w art. 21 ust. 1 nowelizowanej ustawy 
o radiofonii i telewizji. Cytuję: „Publiczna radiofonia 
i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasa-
dach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu 
i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane pro-
gramy i inne usługi w zakresie informacji, publicy-
styki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące 
się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i nie-
zależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością 
i integralnością przekazu”.

Projekt wywierać będzie pozytywne skutki spo-
łeczne i gospodarcze, które związane będą z przyję-
ciem przedmiotowej regulacji. Skutkiem prawnym 
przedmiotowej regulacji będzie zmiana sposobu kre-
owania rad nadzorczych i zarządów istniejących spó-
łek publicznej radiofonii i telewizji. Zdaniem wnio-
skodawców proponowane rozwiązania nie powodują 
kosztów po stronie budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot 
projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii 
Europejskiej.

Wysoka Izbo! Komisje odbyły wczoraj szeroką 
dyskusję. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przed-
stawił opinię, w której podnosił cztery uwagi.

Po pierwsze, w opinii legislatora opiniowana usta-
wa ingeruje w trwające już stosunki cywilnoprawne – 
art. 3 ust. 2–5 – i w tym zakresie ustawa może według 
legislatora budzić wątpliwości co do jej zgodności 
z wywodzoną z art. 2 konstytucji zasadą ochrony 
praw nabytych i ochrony interesów w toku. O ile bo-
wiem co do zasady ustawodawca może kształtować 
stosunki cywilnoprawne na przyszłość i na przykład 
zakazywać pewnych praktyk dotychczas obecnych 
na rynku, to trudniej według autora opinii uzasadnić 
takie działanie w odniesieniu do stosunków prawnych 
już trwających.

Druga kwestia podnoszona przez Biuro 
Legislacyjne. Art. 3 ust. 4 ustawy przewiduje, że spół-
ka może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji 
zawartą z dotychczasowym członkiem zarządu z za-
chowaniem czternastodniowego terminu wypowie-
dzenia. W zdaniu drugim tego przepisu przewidziano, 
że obowiązkowym elementem wypowiedzenia jest 
określenie dnia, z którego upływem umowa o zakazie 
konkurencji przestaje wiązać strony.

I trzecia uwaga, do art. 4, przedstawiciela Biura 
Legislacyjnego: wątpliwość co do zgodności z wy-
rażoną w art. 2 konstytucji zasadą demokratycznego 
państwa prawnego budzi przepis o wejściu ustawy 
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

I wreszcie czwarty argument. Zgodnie z art. 4 pro-
jektowanej ustawy ustawa traci swą moc z dniem 
30 czerwca 2016 r. Przedmiotowa ustawa jest ustawą 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Czegoś takiego jeszcze nie było i nie ma, o ile się 
orientuję, w żadnym europejskim demokratycznym 
kraju. Będziemy awangardą. Nic dziwnego, że te 
opinie, co prawda wyrażane ustnie albo przekaza-
ne nam dopiero na posiedzeniu komisji, są wobec 
tego projektu absolutnie krytyczne. Powołując się 
na te same przepisy, które były tutaj cytowane przez 
mojego poprzednika, wykazuje się, że niezależność 
mediów publicznych będzie w sposób absolutnie 
oczywisty, bezwzględny i totalny skasowana i że 
to jest niezgodne z niektórymi wcześniej wydanymi 
orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego i prze-
pisami konstytucji, że to jest niezgodne z bardzo 
wieloma europejskimi aktami i konwencjami, któ-
reśmy przyjęli, ratyfikowali i które nas obowiązują 
i że, proszę państwa, to jest niezgodne także z tym 
uzasadnieniem.

Pani poseł sprawozdawczyni, dociskana py-
taniami, dlaczego tak jest, próbowała nas zbyć 
stwierdzeniem, że chodzi o uspokojenie sytuacji. 
Ale, proszę państwa, jakiż to niepokój towarzyszy 
dzisiaj funkcjonowaniu mediów publicznych? Czy 
niepokoi państwa to, że telewizja publiczna wresz-
cie ma dodatni wynik finansowym w wysokości 
147 milionów zł, że telewizję publiczną w nieza-
leżnych badaniach akceptuje 75% respondentów, 
że telewizja publiczna ma aż 30% – bodaj najwię-
cej w Europie – udziału w rynku mediów elektro-
nicznych? Można by powiedzieć, że powołany pół 
roku temu jednoosobowy zarząd wykonał dobrą 
robotę, wyprowadził spółkę na prostą. Jeżeli pań-
stwo chcecie, i słusznie, z pokorą to mówię… Jeśli 
zarzucacie nam, że tych mankamentów, których 
dotyczyło wiele wypowiedzi w komisji, myśmy nie 
usunęli i że wy macie zamiar to zrobić, bo wiemy, 
że trwają prace i że pojawią się nowe rozwiązania 
prawne, to w porządku, będziemy o nich przecież 
dyskutować. Ale, proszę państwa, no naprawdę, 
w takim trybie, nad ranem, w Sylwestra, nie prze-
prowadza się takich zmian, wmawiając, że oto, 
proszę bardzo, mamy czyste intencje, czyste ręce, 
nam chodzi o zwiększenie obiektywizmu i nie-
zależności mediów publicznych. W jaki sposób? 
Przez ich przejęcie, przez ich polityczne przejęcie.

Proszę państwa, trudno się dziwić, że, biorąc pod 
uwagę także opinię Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Europejskich, które protestuje, apeluje o zaniecha-
nie prac nad tą ustawą, my wnosimy o to, żeby ją 
odrzucić. Bo jeśli prawdą jest to, co wczoraj mówił 
pan minister, że niewiele dzieli nas od tej prawdziwej 
nowelizacji, mającej usunąć mankamenty, o których 
wiele mówiono w komisji i o której mówił pan senator 
Jackowski, i z którymi trudno się nie zgodzić, choć 
oczywiście każdy z nas – jak to politycy – będzie miał 
swoją optykę widzenia, jeśli tak jest, to po co ta nagła 
zmiana i przejęcie wszystkich zarządów?

obiektywny, nie zawsze profesjonalny, nie zawsze 
bezstronny, że czas antenowy przydzielany poszcze-
gólnym ugrupowaniom kogoś satysfakcjonował, a ko-
goś nie, że dużo czy za dużo, zdaniem wypowia-
dających się, jest opinii krytycznych o tym rządzie. 
Ja muszę tu powiedzieć, miałem takie samo zdanie, 
kiedy myśmy mieli rząd.

(Senator Adam Bielan: Niemożliwe.)
Ależ tak, możliwe i prawdziwe.
Ale, proszę państwa, ta ustawa w ogóle się do tego 

nie odnosi. Ta ustawa uderza za to w coś...
(Senator Rafał Ambrozik: We władzę.)
...co jest najcenniejsze w mediach publicznych, 

mianowicie w tę konstrukcję, która, tak jak cytował 
tutaj przedmówca, ma zapewnić odpowiedni, mak-
symalnie duży dystans pomiędzy decydentami poli-
tycznymi a zarządzającymi mediami publicznymi.

(Senator Adam Bielan: I to pan Dworak zapewnia 
ten dystans…)

Panie Marszałku...
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę. Przedstawiciel mniejszości ma swobodę wy-
powiedzi.)

I teraz nawiążę do tego, co pan marszałek podpo-
wiada. Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy ten 
dystans jest odpowiedni, to powinny w tej ustawie być 
przepisy, które ten dystans zwiększają, które bezstron-
ność gwarantują. A co otrzymujemy? Otrzymujemy 
coś, co już budzi w Europie, nie tylko w kraju, po-
ważne zaniepokojenie. Bo oto, proszę państwa, jak 
to się kolokwialnie mówi, próbuje się dżumę leczyć 
cholerą. Zamiast pójść w kierunku odpolitycznienia, 
odsunięcia polityków od wpływu na media publiczne, 
proponuje się najzwyczajniej w świecie, beż żadnych 
ceregieli, tudzież bez żadnych konsultacji, całkowite 
upolitycznienie mediów publicznych.

Czegoś takiego, proszę państwa, 
w III Rzeczypospolitej nigdy nie było. Spierano się 
od początku istnienia tej ustawy… W czasie posie-
dzenia pan senator Jackowski, który tu przed chwilą 
sprawozdawał, bo dobrze zna te kwestie, ponieważ 
pracował jako przewodniczący Komisji Kultury 
i Środków Przekazu jeszcze w Sejmie, mówił o tym, 
że ten spór toczył się od początku. Ale kierunek, któ-
ry państwo proponujecie, jest kierunkiem, który ma 
nas nie usprawnić, nie usunąć tego, co państwa tak 
bardzo denerwowało, tylko przeciwnie, cofnąć nas 
do czasów PRL.

Bo co to jest? Ta ustawa, zwana już popularnie 
ustawką kadrową, to jest, proszę państwa, propo-
zycja, ażeby, ni mniej, ni więcej – no, wierzyć się 
nie chce, ale tak właśnie jest, ni mniej, ni więcej 
– minister z konkretnego rządu, a więc polityk, 
powoływał zarówno zarząd, jak i radę nadzorczą. 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jarosław Rusiecki: Filantropia z poczu-

ciem wyższości.)
Proszę o ciszę!
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

I jako pierwszy zgłosił się do zadania pytania pan 
senator Sługocki.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Michał Potoczny: Nie ma go.)
Nie ma pana senatora. To pan senator…
(Senator Piotr Zientarski: Jest. Siedzi obok.)
(Wesołość na sali)
Przepraszam, to zmęczenie.

Senator Waldemar Sługocki:

Pan marszałek prosił o ciszę, więc byłem cicho.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do pana senatora sprawozdawcy pozwolę sobie 

sformułować jedno dość proste, ale, jak myślę, fun-
damentalne pytanie. W swym wystąpieniu był pan 
uprzejmy, Panie Senatorze, powiedzieć, że projekt 
procedowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii 
Europejskiej. Pozwolę więc sobie zacytować kore-
spondencję do pana Marka Kuchcińskiego, marszał-
ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji – przedstawicielem wnioskodaw-
ców była pani poseł Barbara Bubula. I teraz konklu-
zja tejże korespondencji, cytuję: „Poselski projekt 
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji jest 
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej w zakresie, 
w jakim wprowadza wymóg obywatelstwa polskiego 
dla członków zarządów spółek publicznej radiofo-
nii i telewizji. W pozostałym zakresie projekt nie 
narusza prawa Unii Europejskiej”. Koniec cytatu. 
Podpisał: dyrektor Biura Analiz Sejmowych, pan 
Michał Warciński.

Panie Senatorze, projekt jest zgodny z prawem 
Unii Europejskiej czy nie jest zgodny? Bardzo dzię-
kuję.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Senatorze, jakby mnie pan uważnie słuchał, 
toby pan stwierdził, że ja cytowałem, odczytałem uza-
sadnienie, które przedstawili wnioskodawcy. I w tym 
uzasadnieniu jest – przeczytam to jeszcze raz – za-
pis: „Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny 
z prawem Unii Europejskiej”. Dziękuję.

Proszę państwa, to jest taka sekwencja zdarzeń: 
najpierw Trybunał Konstytucyjny, potem…

(Senator Michał Potoczny: Dzieci!)
…polityczne obsadzanie spółek, dzisiaj polityczne 

obsadzanie najważniejszych stanowisk w służbie pu-
blicznej i polityczne obsadzenie mediów publicznych.

(Senator Czesław Ryszka: Potem NATO i ONZ.)
Proszę państwa, wydaje mi się, że czas na jakąś 

refleksję szerszą…
(Senator Waldemar Bonkowski: Może mamy ab-

dykować, Panie Senatorze?)
…być może czas na refleksję szerszą i ja, kończąc, 

chciałbym się nią podzielić. Proszę państwa, nikt nie 
odmawia zwycięzcom wyborów możliwości obsa-
dzenia stanowisk publicznych po to, by zapewnić 
realizację swojego programu.

(Senator Adam Bielan: Dziękujemy.)
To jest dobre prawo każdego rządu. Ale w demo-

kratycznym państwie prawa…
(Senator Waldemar Bonkowski: W państwie nie 

ma tego od ośmiu lat.)
…można to wszystko robić z poszanowaniem re-

guł tego demokratycznego państwa prawa. A państwo 
nie macie, moim zdaniem, dla nich szacunku i dlatego 
chcecie je całkowicie zmienić. Gdyby w przypadku 
trybunału, w przypadku służby publicznej, w tym 
przypadku było tak, że rzeczywiście chcecie usunąć 
mankamenty tych demokratycznych mechanizmów, 
nic bym nie mówił, tylko przyklasnąć. Ale państwo 
chcecie te ograniczenia, które mają zapewnić prze-
strzeganie podstawowych wartości demokratycznych, 
w ogóle znieść i zastąpić być może sprawnym, ale 
już nie demokratycznym, tylko politycznym dyrygo-
waniem. Na to nie może być zgody. I to nie dlatego, 
że my nie mamy szacunku dla państwa, nie mamy 
szacunku dla rządu, tylko dlatego, że uważamy, że 
choćby to nas bardzo korciło i choćbyśmy bardzo 
chcieli jako rządzący kiedyś – i państwo dzisiaj – 
przyspieszyć niektóre rzeczy, niestety nie można tego 
robić, ponieważ trzeba szanować ład demokratyczny. 
On niestety krępuje, ale też zawiera w sobie zabez-
pieczenia, byśmy nie mogli woluntarystycznie po-
dejmować decyzji, które będą na przykład sprzeczne 
z konstytucją, które będą uzależniały media i przekaz 
medialny od decyzji polityków. Tego robić nie wolno. 
A więc chcę tylko zwrócić uwagę na to, że od państwa 
otrzymujemy taki przekaz: te mechanizmy demokra-
tyczne nie działają jak należy…

(Senator Czesław Ryszka: Powtarza pan to już 
piąty raz.)

I jednocześnie otrzymujemy propozycję: nie na-
prawiajmy, wyrzućmy to do kosza. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: A ta choroba nazywa 
się rak!)
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Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja sobie pozwolę nie zgo-

dzić się z pana opinią co do konstytucyjności tych 
rozwiązań. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest 
organem konstytucyjnym i jej uprawnienia wobec 
mediów publicznych wprost możemy wywieść z kon-
stytucji.

Czy komisja w trakcie prac zasięgała opinii eks-
pertów, specjalistów od prawa konstytucyjnego? 
A jeżeli tak, to jakie były to opinie? W tej kwestii 
prosiłbym o wypowiedź.

Oraz drugie pytanie. Władze mediów publicznych 
– telewizji, radia – powoływane będą przez ministra 
skarbu, który w związku z tym bierze pełną odpo-
wiedzialność nie tylko prawną, ale i programową, 
merytoryczną, również za jakość programową i za 
misję publiczną. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, media 
publiczne staną się de facto mediami rządowymi. Czy 
znane są panu przewodniczącemu jakieś europejskie 
wzorce rozwiązań, w których to media publiczne są 
powoływane wprost przez rząd, czyli stają się de facto 
mediami rządowymi? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo za te pytania.
A więc odpowiem na pytanie pierwsze z tych, jakie 

były zadawane, i w takiej kolejności. Otóż na posiedze-
niu komisji nie było eksperta z dziedziny prawa konsty-
tucyjnego. Był natomiast ekspert komisji, pan profesor 
Kowalski, który swoje krytyczne uwagi zawarł w swojej 
wypowiedzi ustnej. To jest w protokole z posiedzenia 
komisji. Ja odczytałem tutaj fragment, ponieważ lite-
ralnie z konstytucji nie wynikają uprawnienia wład-
cze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w stosunku 
do spółek medialnych. Jest to jedynie zapis ustawowy. 
W tym zakresie nie widzę żadnej sprzeczności z kon-
stytucją, ponieważ ta ustawa nie likwiduje istnienia 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie kwestionuje 
jej władczych uprawnień w zakresie regulacji.

Jeżeli chodzi o ministerstwo skarbu, to, Wysoka 
Izbo, przyznam się, że trochę mnie… No, niepoważne 
są zarzuty, że jeżeli minister skarbu będzie powoływał 
prezesa spółki skarbu państwa, to będziemy mieć do 
czynienia z powrotem do PRL. Na tej zasadzie pięćset 
spółek, w których minister skarbu państwa powołuje rady 
nadzorcze czy ma wpływ jako zgromadzenie ogólne na 
wyłonienie rad nadzorczych i de facto mianuje preze-
sów tych spółek czy zarządy, byłoby rodem z PRL. Jeżeli 
państwo tak uważacie, proszę bardzo, może w takim ra-

Senator Waldemar Sługocki:

Zatem, Panie Senatorze, proszę mi wytłumaczyć, 
jak należy rozumieć tę konkluzję, którą zacytowałem. 
Jeżeli ma pan wątpliwości, to proszę bardzo, tutaj jest 
ten dokument, służę uprzejmie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Senatorze, znam doskonale ten dokument, 
ponieważ go czytałem. O ile mi wiadomo, opinia 
nie jest dogmatem. Jest to opinia wyrażona przez 
jej autora. Pan ma prawo powoływać się na tę opi-
nię – i ja to przyjmuję do wiadomości, ja z tym nie 
dyskutuję. Ja przeczytałem fragment uzasadnienia, 
które przedstawili wnioskodawcy w druku sejmo-
wym nr 158.

Senator Waldemar Sługocki:

Czyli mam rozumieć, Panie Senatorze, że bagate-
lizuje pan opinię Biura Analiz Sejmowych, podpisaną 
przez dyrektora tego biura. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam, jesteśmy teraz na etapie zadawania 
pytań, a nie dyskusji.

(Senator Waldemar Sługocki: To jest pytanie: czy 
pan senator bagatelizuje tę opinię?)

Senator Jan Maria Jackowski:

Ale, Panie Marszałku, ja nie rozumiem, co ja 
mam… Ja odpowiedziałem panu senatorowi. Jeżeli 
pan senator coś mi imputuje… Ja nie powiedziałem…

(Senator Waldemar Sługocki: Nic nie imputuję, 
ja pytam.)

Pan mi imputuje. Ja przedstawiłem stanowisko 
komisji. Ja nie polemizuję ani nie dyskutuję, ani 
też nie analizuję opinii, bo tych opinii było kilka, 
były one różne. I możemy tutaj dyskutować na ten 
temat, jeżeli będzie taka wola Wysokiej Izby, ja 
bardzo chętnie będę… Pan zadał pytanie, ja na 
to pytanie odpowiedziałem. Pan pozostaje przy 
swojej opinii, ja prezentowałem opinię większo-
ści połączonych komisji, która została wyrażona 
w głosowaniu.

(Senator Piotr Zientarski: Czyli ekspertów! 
Super!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Rybickiego.
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(senator J. M. Jackowski) przypomnę historię lat dziewięćdziesiątych czy czas 
zaraz po roku 2000, ile wtedy było takich sporów. 
Jeszcze Platformy nie było, Prawa i Sprawiedliwości 
nie było, a te spory już istniały. Tak że my chcemy to 
przeciąć, chcemy skończyć z tą filozofią. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Po trzy pytania i proszę o konkretne odpowiedzi.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku, muszę jeszcze poprosić o głos, 
ponieważ pan przewodniczący nie odpowiedział na 
pytanie o europejskie rozwiązania, o rozwiązania 
w innych państwach, jakie modele komisja śledziła, 
brała…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, ale to nie było tematem prac ko-
misji.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale to do mnie?)
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Napieralskiego.
(Senator Jan Maria Jackowski: Może ktoś do pana 

przewodniczącego…)
Kolejną osobą, która zgłosiła się do zadania panu 

pytania, jest pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, moje pytanie jest takie. Prawo 

i Sprawiedliwość wielokrotnie stawało w obronie me-
diów publicznych jako instytucji, która jest niezależna 
od sfery rządowej, ale też instytucji, która tak napraw-
dę w pełni robi to, co powinny robić media publiczne, 
czyli zajmuje się kulturą, edukacją, nauką, rozrywką, 
a w szczególności bardzo rzetelną informacją.

Mam takie pytania. Czy ta ustawa i te zmiany 
wpłyną na to, że faktycznie w mediach publicznych 
pojawią się dobre, bardzo dobre programy eduka-
cyjne dla młodzieży i dla dzieci? Czy stanie się tak, 
że pojawi się bardzo dobra propozycja kulturalna? 
Co stanie się z propozycją twórców, dziennikarzy, 
dziennikarek, którzy przez wiele lat postulowali po-
ważną reformę, zmianę mediów publicznych w kie-
runku stworzenia poważnej instytucji, która powinna 
funkcjonować w naszym kraju? Co stanie się z całym 
pionem informacyjnym w mediach publicznych? Czy 
ta ustawa wpłynie na to, że będzie przekazywana rze-
telna informacja? Co stanie się z kulturą, tą na bardzo 
wysokim poziomie? Pytam o powrót do propozycji 
emitowania Teatru Telewizji czy innych pozycji, które 
powinny mieć swoje miejsce w mediach publicznych.

zie rzeczywiście żyjemy w rzeczywistości PRL bis. Ja 
przypomnę, że ustawa o radiofonii i telewizji, obecnie 
obowiązująca, de facto umożliwia w majestacie prawa 
upartyjnianie bądź upolitycznianie mediów publicznych 
z prostego faktu, że obóz władzy, który kreuje członków 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a przypomnę, że 
czynią to Senat, Sejm i pan prezydent, to oni wybierają 
Krajową Radę… Krajowa Rada do niedawna miała duże 
uprawnienia w zakresie powoływania rad nadzorczych, 
w tej chwili ma trochę mniejsze, ale de facto pełni do-
minującą rolę w powoływaniu rad nadzorczych mediów 
publicznych. W związku z tym mamy do czynienia z za-
sadą domina. Polityczny układ w kraju mianuje Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji jak klocek domina mianuje rady nadzorcze, 
rady nadzorcze mianują zarządy, zarządy mianują dy-
rektorów anten czy wewnętrzną strukturę w tych me-
diach, czy kierowników redakcji. A więc mamy rozpisany 
w czasie – on jest dłuższy – de facto mechanizm politycz-
ny. Ja akurat należałem do tych osób, które od początku 
krytykowały ustawę o… I była o tym mowa na posiedze-
niu komisji, bo też to mówiłem, kiedy zabierałem głos. 
Od początku należałem do krytyków tego rozwiązania, 
ponieważ ono zawsze będzie generowało spory polityczne 
wokół mediów publicznych. Bo zawsze, jeżelibyśmy zo-
stali przy tych starych zapisach, będzie jakaś większość. 
I dlatego, biorąc to pod uwagę, rząd zaproponuje – tak 
wynika z tego, co mówił pan minister Czabański na po-
siedzeniu komisji – ustawę, która odejdzie od wzorca 
organizacyjnego czy struktury organizacyjnej w postaci 
spółki prawa handlowego i doprowadzi do sytuacji, że 
media publiczne będą miały status narodowych instytucji 
kultury mających swoje władze, swoją radę, która będzie 
powoływała szefostwo. Nie znam szczegółów tej ustawy, 
ale na podstawie wypowiedzi przedstawicieli rządu moż-
na było tak domniemywać.

I druga bardzo ważna rzecz, o tym również była 
mowa na posiedzeniu komisji. Równocześnie będą 
zapewnione stabilne źródła finansowania mediów pu-
blicznych. Ja przypomnę, że media publiczne według 
ocen potrzebują około 2 miliardów 600 milionów zł, 
tak żeby mogły w sposób rzetelny… żeby miały tyle 
środków, ile misji, żeby po prostu mogły zrealizować 
zadania statutowe.

Więc spór w tej chwili jest o to, że wnioskodawcy 
proponują ustawę tymczasową. Ona nie jest docelowa. 
Powrót do władczej roli ministra skarbu, który odpo-
wiada przed Sejmem za te spółki… Proszę zauważyć, 
ile było konfliktów w związku z nieprawidłowościami 
w mediach publicznych – ja mówię o przestrzeni ostat-
nich dwudziestu paru lat – jakie były spory na ten temat 
i jak się okazywało, że minister skarbu państwa, który 
jest de facto organem prowadzącym, nie jest w stanie, 
nie ma absolutnie żadnego wpływu na tę spółkę. Ja 
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(senator G. Napieralski) o sposób funkcjonowania misji, to w tym zakresie 
żadne nowe instrumenty czy nowe obowiązki, czy 
jakieś nowe zadania nie zostaną nałożone.

Pan pytał o kwestie finansowania. Na posiedze-
niu komisji pytałem pana ministra Czabańskiego, czy 
w ramach tej dużej nowelizacji będzie również kwestia 
stabilnego, podkreślam, stabilnego, bo jak państwo… 
Nie będę teraz przytaczał, jak mniejszościowa liczba 
Polaków płaci abonament czy jakie są wpływy z abo-
namentu, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania… I ta 
kwestia, o którą pan pytał, reklamy… Ale o tym za 
chwilę. Otóż pan minister odpowiedział: tak, będzie 
również ta kwestia. Jak ona będzie rozwiązana, jakie 
są zamysły rządu, to nie potrafię odpowiedzieć.

Wreszcie kwestia reklamy. To pan minister Luft, 
który był obecny, postawił taką kwestię, że trzeba 
byłoby się zastanowić, czy nie pozwolić mediom pu-
blicznym na przerywanie programów blokami re-
klamowymi, ponieważ – on zadał to pytanie jako 
pytanie otwarte, jako pytanie w dyskusji – straty 
są ewidentne i można wyliczyć, ile media publicz-
ne przez zakaz… Ja powiem, że media komercyjne 
mogą przerywać programy blokami, jest bardzo ści-
śle określone, jaki to może być czas, ile tego może 
być itd., a media publiczne nie mają tej możliwości. 
Oczywiście media publiczne mogą emitować reklamy, 
są pewne ograniczenia czasowe, ale nie mogą przery-
wać… A więc to wszystko pozostaje do dyskusji przy 
dużej… Konkludując w jednym zdaniu: w zakresie 
misji i finansowania ta ustawa nic nie zmieni.

Odpowiem na pytanie pana senatora Fedorowicza, 
skąd ten pośpiech. Ja mogę powiedzieć, że komisja 
dostała zadanie, zrobiliśmy posiedzenie. Każdy, kto 
chciał zabrać głos, mógł go zabrać, wypowiadało się, 
nie wiem, z dziesięciu senatorów, wszyscy eksperci, 
wszyscy uczestnicy, a więc nie było jakiejś presji, 
jakichś wniosków o… Owszem, był wniosek o za-
mknięcie listy mówców na posiedzeniu, ale to był 
wniosek, który został jednomyślnie przyjęty przez 
połączone komisje, co świadczy o tym, że nie był 
polityczny.

(Głos z sali: 1 się wstrzymał.)
Słucham? A, 1 osoba się wstrzymała od głosu czy 

była przeciw, pani senator… Nie będę już w to wni-
kał, w każdym razie… Odpowiadam na pana pytanie. 
A ten pośpiech… No, po prostu Izba zaczęła obradować 
na ten temat, jest taka naturalna potrzeba, żeby skoń-
czyć w tym roku kwestie ustaw, które zostały przyjęte. 
W sensie formalnoprawnym ta ustawa jest ustawą pro-
stą, ona nie jest skomplikowana, długa itd. Ona określa 
na okres przejściowy sposób kreowania władz spółek, 
podkreślam jeszcze: w formule spółek, mediów publicz-
nych. Ona nie przesądza co do misyjności, zadań, nie 
narzuca jakiegoś nowego katalogu itd., itd.

Odpowiadając na pytanie telewidza czy słuchacza, 
czy wyborcy pana senatora związane z tym, że jest 

Co z finansowaniem mediów publicznych i tak 
naprawdę uniezależnieniem mediów publicznych od 
bloków reklamowych przez pomniejszenie tych blo-
ków w mediach publicznych? To też jest dziwne, że 
nagina się obecnie funkcjonującą ustawę i celowo 
przerywa się programy albo przygotowuje się je w od-
cinkach tylko po to, żeby puszczać bloki reklamowe.

I co w końcu z tym, żeby media publiczne jednak 
odciągać od strony rządowej? Bo zawsze będą zakusy. 
Nieważne, jaka opcja polityczna będzie przy władzy, 
zawsze będą zakusy, aby wpływać na media publicz-
ne. Czy te zapisy to gwarantują?

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam, kolejne pytanie.
Pan senator Fedorowicz, bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Mam krótkie pytanie, zadałem je już na posiedze-
niu komisji. Do czego potrzebny jest taki pośpiech? 
Nie ma najmniejszego sensu, żeby ludzie po nocy 
obradowali. Był już tego przykład w 2005 r. i teraz 
to powtarzacie. Skąd w ogóle ten pośpiech? Skoro 
ustawa jest przygotowywana, to można by poczekać, 
aż będzie gotowa. To jedno pytanie.

Drugie pytanie, które zadał mój wyborca przez te-
lefon, jest takie: czy nie chcecie przygotować dla kogoś 
prezentu noworocznego? W tym równocześnie jest 
zawarte pytanie: czy to nie wynika również z tego, że 
chcecie, żeby taniej, bo kończy się rok kalendarzowy, 
pozbyć się szefów ośrodków telewizyjnych czy też 
spółek telewizyjnych? To nie jest ode mnie pytanie, 
to jest pytanie od mojego wyborcy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: A trzecie?)
Nie, proszę teraz.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Napieralskiego. Otóż, ta ustawa, a jestem sprawoz-
dawcą tej ustawy, nie odnosi się ani do sposobu finan-
sowania mediów publicznych, ani do zakresu misji, 
która jest opisana w art. 21 obecnie obowiązującej 
ustawy o radiofonii i telewizji. Mogę wyrazić swoje 
przekonanie, bo na ten temat w zasadzie nie było 
dyskusji podczas posiedzenia komisji, że jeżeli chodzi 
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(senator J. M. Jackowski) wijali, ponieważ ta ustawa w ogóle tego nie dotyczy. 
A więc i pytanie do sprawozdawcy jest niezwiązane 
z tematem tej ustawy.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Słonia, a następnie pana senatora Peczkisa.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy mniej-

szości. Nie zadałbym tego pytania, gdyby pan se-
nator podczas sprawozdania kilkukrotnie nie mówił 
o braku szacunku, o tym, że nie szanujemy państwa 
i gdyby pan senator jakieś półtorej godziny temu nie 
zrugał kobiety i nie zarzucił jej tupetu. 

Otóż moje pytanie jest proste: jak pan senator 
sprawozdawca mniejszości ocenia sytuację, w któ-
rej tenże sprawozdawca przez większą część swojego 
sprawozdania trzyma rękę w kieszeni?

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Stop, stop… Przepraszam. Panie Senatorze, ale 
uchylam to pytanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo.)
Proszę o zadawanie pytań trwających nie dłużej 

niż minutę związanych z ustawą.
Tak że przepraszam. Panie Senatorze, proszę nie 

odpowiadać na to pytanie.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:

W trakcie swojej wypowiedzi mówił pan senator, 
kolejny raz zresztą, o łamaniu zapisów konstytucji. 
Jeżeli ma pan jakiś dokument autorstwa organu, który 
jest właściwy do wydawania takich orzeczeń w sto-
sunku do wczorajszego posiedzenia komisji, którego 
byłem uczestnikiem… Czuję się obrażony przez pana. 
Ja byłem na całym posiedzeniu i nie słyszałem… 
Na posiedzeniu komisji, której prace pan sprawoz-
dawał, nie był przedstawiony taki dokument. Pan to 
stwierdził… Albo pan stwierdził coś, co jest zgodne 
z prawdą, a ja na posiedzeniu komisji tego nie zauwa-
żyłem – to jest możliwe, bo było duże zamieszanie 
– albo pan zmanipulował fakty. Proszę o wyjaśnienie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Dziękuję za to pytanie. Ja wyrażałem opinię 
mniejszości, a więc nie większości, nie wszystkich, 

kwestia prezentu noworocznego, bo taka była istota 
tego pytania… Nic mi nie wiadomo na temat tego, czy 
jest to prezent noworoczny, czy nie jest to prezent no-
woroczny. Przypuszczam, że gdyby nasze obrady się 
nie przeciągały, tobyśmy już byli po uchwaleniu czy 
po rozpatrzeniu, może w ten sposób, nie po uchwale-
niu, a po rozpatrzeniu tych czterech punktów, które 
były na tym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę, to tytułem uzupełnienia dla pana se-

natora Napieralskiego powiem, że telewizja ma ogra-
niczenia co do czasów emisji. One wynikają z ustawy 
i telewizja tego skrupulatnie przestrzega, tutaj nie ma 
żadnych zastrzeżeń. Ustawa w ogóle tego nie dotyka, 
więc i dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa.

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja rozumiem i znam dokładnie zapisy. Chodziło 

mi o to, że w obietnicach Prawa i Sprawiedliwości 
było przedłożenie całego pakietu zmian w mediach 
publicznych. Byłem przekonany, dlatego zadałem panu 
senatorowi takie pytanie, że zmiany, które będą propo-
nowane w tej ustawie, również idą w tym kierunku. Ja 
akurat jestem zwolennikiem tego, aby media publiczne 
były, tak jak pan senator sprawozdawca powiedział, 
stabilnie finansowane, aby część edukacyjna, część 
informacyjna, ta część, która nie pojawia się w mediach 
komercyjnych z oczywistych względów, to jest dlatego, 
że te treści nie są komercyjne, pojawiała się w mediach 
publicznych. I stąd pytanie o stabilność finansowa-
nia, stąd też pokazanie tego, że mimo iż wszystko jest 
bardzo dokładnie zapisane w ustawie, to na przykład 
jak oglądamy „Wiadomości”, a po „Wiadomościach” 
sport, a po sporcie pogodę, to widzimy, że one są prze-
rywane reklamami, a nie powinno tak być. Ja jestem 
zwolennikiem tego, żeby raczej ograniczać te reklamy 
w mediach publicznych, żeby te media były raczej wol-
ne od reklam, stabilnie finansowane i były wypełnione 
naprawdę bardzo dobrą treścią. I tego mi brakuje w tej 
ustawie i stąd moje pytanie do senatora sprawozdawcy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jeszcze raz… Ustawa, nad którą dzisiaj debatu-
jemy, w ogóle nie dotyka tej sprawy. Mogę odpo-
wiedzieć w ten sposób. Trwają prace nad ustawą, 
która będzie o tym mówiła, a więc będzie czas na 
dyskusję. Nie ma sensu, abyśmy teraz ten wątek roz-
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(senator M. Augustyn) że wczorajsze uzgodnienia komisji – a padło takie 
określenie, można do tego wrócić, odsłuchać nagra-
nia – są niezgodne z zapisami konstytucji… Skoro nie 
ma pan dokumentu poświadczającego to, że ustale-
nia z wczorajszego posiedzenia komisji są niezgodne 
z zapisami konstytucyjnymi, to na jakiej podstawie 
– ponawiam to pytanie – pan tak twierdzi, uznając 
to za pewnik, lemat?

Senator Mieczysław Augustyn:

Podstawę przedstawiłem. Mówiłem o tym na po-
siedzeniu komisji w imieniu mniejszości i w imieniu 
tej mniejszości przedstawiłem to ponownie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Termińskiego.

Senator Przemysław Termiński:

Ja mam pytanie raczej do pana senatora 
Jackowskiego, ale być może i senator Augustyn bę-
dzie w stanie na nie odpowiedzieć. Moje pytanie jest 
następujące. W ustawie wskazano, że rada nadzorcza 
spółki liczy trzech członków, tymczasem zwyczajowo 
to statuty spółek regulują liczbę członków poszcze-
gólnych organów w spółkach prawa handlowego, 
a o takich właśnie spółkach mówimy, i stąd moje 
pytanie… Nie, wróć. Jednocześnie nie podaje się, ilu 
ma być członków zarządu. Pracujemy w trybie eks-
traordynaryjnym, więc nie mogłem się przygotować. 

I moje pytanie jest następujące: czy dzisiaj w ja-
kimkolwiek dokumencie – ustawie, rozporządzeniu, 
statucie – jest regulowana liczba członków zarządu 
i liczba członków rady nadzorczej w mediach pu-
blicznych?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Chwileczkę. Kolejne pytanie – pan senator Klich.
Pan senator Golba, a potem pan senator Dowhan. 

Proszę.
(Senator Mieczysław Golba: Można?)
Bardzo proszę, pan senator Golba, proszę o za-

danie pytania.

Senator Mieczysław Golba:

Ja mam pytanie do pana sprawozdawcy. Na wczo-
rajszym posiedzeniu komisji była szeroka dyskusja, 
omawialiśmy funkcjonowanie mediów publicznych. 
I chciałbym pana zapytać, czy pan jako sprawozdaw-
ca komisji odniósł wrażenie, że te dzisiejsze media, 

tylko mniejszości, do której należę. To była opinia. 
Na czym opierałem tę opinię? Już mówię, proszę 
bardzo. Właściwym do tego, żeby orzekać w tego 
rodzaju sprawach, jest Trybunał Konstytucyjny. Otóż 
może przyjrzyjmy się temu, co tenże trybunał mówi. 
Jeśli chodzi o powoływanie i odwoływanie członków 
rad nadzorczych mediów publicznych – bo kiedyś 
taka próba była w odniesieniu do rad nadzorczych, 
a tego dotyczy ustawa – trybunał stwierdza, cytuję: 
byłoby to – to jest rok 1995 – całkowicie sprzeczne 
z konstytucyjnym rozumieniem zasady niezależności 
publicznej radiofonii i telewizji, a także naruszyłoby 
konstytucyjnie ustaloną odpowiedzialność Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji za należyte funkcjonowa-
nie tych środków masowego przekazu. Przypomnę, 
że ta ustawa przenosi te uprawnienia – te, o których 
mówi trybunał – na ministra. A więc jest to sytuacja 
tożsama z tą, w związku z którą wypowiedział się 
Trybunał Konstytucyjny. Nadto stwierdza, że odwo-
łanie członków zarządu i rad nadzorczych wprowadza 
pełną uznaniowość jednoosobowego organu rządowe-
go, a więc całkowite uzależnienie personalne, przed 
którym trybunał przestrzegał. Do tej pory udawało 
się tego uniknąć.

W innej opinii, przygotowanej przez prawników 
Telewizji Polskiej mówi się o naruszeniu art. 54 
konstytucji, a także, i w szczególności, naruszeniu 
art. 213 ust. 1 konstytucji, który dotyczy powoływania 
i odwoływania władz mediów publicznych, a także 
uzgadniania statutów spółek publicznej radiofonii 
i telewizji. Z tego właśnie przepisu wywiedziony jest 
art. 29 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

I wreszcie opinia naszego Biura Legislacyjnego, 
w której nasi legislatorzy dwukrotnie stwierdzają, 
że według nich naruszony został art. 2 konstytucji 
w dwóch aspektach: po pierwsze, nie respektuje się 
zasady ochrony praw nabytych oraz interesów w toku, 
a po drugie, nie zachowuje się odpowiedniego vaca-
tio legis, które powinno poprzedzać wejście ustawy 
w życie, co oczywiście też jest naruszeniem zasad 
demokratycznego państwa prawnego. To miałem na 
myśli, gdy dałem wyraz swoim przekonaniom w imie-
niu mniejszości komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Marszałku!
Pan senator nie przedstawiał nam historii orze-

czeń trybunału czy historii opinii, tylko sprawozdanie 
z wczorajszego posiedzenia komisji. Stwierdzenie, 



166
7. posiedzenie Senatu w dniu 31 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(senator M. Golba) kampanii wyborczej. Jednak w toku dyskusji były 
odmienne zdania. Chodzi między innymi o tydzień 
w TVP Info, w którym prezydent zajmował 14 minut, 
a pan Petru 5 godzin. To jest dyskusja, w której oczy-
wiście każdy zapewne pozostanie przy swoim zdaniu. 
Ja generalnie mogę wyrazić swój pogląd. Krytycznie 
oceniam obiektywizm, rzetelność i tworzenie otwar-
tego forum debaty publicznej w wielu, nie mówię, że 
we wszystkich, programach informacyjnych i publi-
cystycznych Telewizji Polskiej.

Jeśli chodzi o pozostałe części misji, kulturę, 
religię, kino itd., to na ten temat nie było dyskusji. 
Ograniczaliśmy się w dyskusji do tych programów 
informacyjnych, no, siłą rzeczy najważniejszych 
z punktu widzenia bieżącego życia publicznego 
w Polsce.

Odpowiadając panu senatorowi, powiem, że nie 
wyobrażam sobie – ale tego nie wiem, bo faktycznie, 
ma pan rację, w tym projekcie ustawy jest zapis, że 
rady są trzyosobowe – żeby pod rządami tej ustawy, 
o ile ona zostanie uchwalona i wejdzie w życie, nie 
doszło do zmiany statutu spółek, ponieważ będzie to 
po prostu konieczne dla funkcjonowania spółek. Jak 
to będzie, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, 
ponieważ na ten temat dyskusji nie było.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
(Senator Przemysław Termiński: To ja doprecy-

zuję.)
Doprecyzowanie? Bardzo proszę.

Senator Przemysław Termiński:

Panie Senatorze, domyślam się, że ten zapis zo-
stanie przeniesiony do statutu spółki. To jest oczy-
wiste. Jednak moje pytanie było inne. Jak dzisiaj jest 
to uregulowane? Czy dzisiaj jest to w statucie, czy 
też jest to w jakimś rozporządzeniu, czy w ustawie? 
Po prostu tego nie wiem, a bardzo mnie to interesuje.

Senator Jan Maria Jackowski:

To ja panu od razu odpowiem. Według mojej do-
brej wiedzy – mam nadzieję, że się nie mylę – w tej 
chwili to są spółki prawa handlowego, działające na 
podstawie kodeksu spółek handlowych, w związ-
ku z czym każda z nich ma swój statut… Nie? Pan 
minister kręci głową, więc nie chcę brnąć i podać 
czegoś, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 
Może będzie to następne pytanie i może uzyska pan 
odpowiedź. W każdym razie nie było na ten temat 
dyskusji na posiedzeniu komisji. Dawniej – jak ja 
pamiętam – było tak, że był statut, statut określał licz-
bę członków zarządu i wewnętrzną organizację. Nie 

które jeszcze funkcjonują w takim składzie, są apoli-
tyczne, obiektywne, bezstronne. A padały takie mię-
dzy innymi sformułowania. Była też mowa o tym, 
że duża liczba pracowników – i to dobrych pracow-
ników – została wyprowadzona poza telewizję, do 
spółek podrzędnych. Mieliśmy też takie skargi – do 
mnie przynajmniej takie skargi docierały, wcześniej 
do biura poselskiego, a teraz do senatorskiego. Czy 
rzeczywiście były rozbijane dobre zespoły, w szcze-
gólności bardzo dobre zespoły redakcyjne? A jeśli 
chodzi o apolityczność, jeśli chodzi o obiektywizm 
czy bezstronność mediów publicznych, to można za-
uważyć… Padło takie stwierdzenie, że w ostatniej 
w zasadzie relacji, jak mieliśmy okazję zauważyć, 
media publiczne poświęciły panu prezydentowi tyl-
ko 14 minut, a jednej z partii politycznych prawie 
5 godzin. W związku z tym była obrażona formacja 
polityczna Platforma Obywatelska, która się oburzyła, 
że jest po prostu wypychana, i uznała, że należy coś 
z tym zrobić, bo chodzi, jak wiadomo, o największego 
konkurenta, czyli pana Petru i Nowoczesną, i że to 
oznacza, że nas pewnie zaorają, a pan Petru będzie 
w tej chwili królował… I jeszcze jedno: czy padło 
takie stwierdzenie odnośnie do członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, pana ministra Lufta, 
że należy pewne zmiany przeprowadzić w mediach 
publicznych, bo to jest konieczne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.
Chciałbym przypomnieć o jednominutowym cza-

sie zadawania pytania i o tym, że pan senator nie 
ma obowiązku odpowiadania na pytania, które nie 
dotyczą posiedzenia komisji.

Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Odpowiem wpierw panu senatorowi, bo później 
mi to umknie. Pan minister Luft, o ile dobrze pa-
miętam, stwierdził, że na temat formuły działania 
itd. powinna się odbyć dyskusja. Już nie wchodzę 
w szczegóły, jak to zostało wyrażone, w każdym razie 
taka myśl się pojawiła.

Jeśli chodzi o sposób spełniania misji czy rzetel-
ność spełniania tych kryteriów, to owszem, obszerna 
część dyskusji była na ten temat, ponieważ jednak pan 
marszałek zgodnie z regulaminem ograniczył moje 
wystąpienie do 20 minut, nie mogłem jej przedstawić 
w moim sprawozdaniu, bo nie zdążyłem. Ale mogę 
potwierdzić, że taka dyskusja była. Generalnie były 
dwie strony. Pan minister Luft przedstawiał badania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczyły one 
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(senator J. M. Jackowski) A uzupełniając, powiem, że liczba członków 
Krajowej Rady to pięć: dwóch członków wybiera 
Sejm, dwóch – prezydent, jednego – Senat.

Kolejną osobą do zadawania pytań jest pan senator 
Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
W odniesieniu do tego, co pan teraz odpowie-

dział panu senatorowie Termińskiemu, powiem, 
że bardzo się cieszę, bo powiedział pan: o ile ta 
ustawa będzie uchwalona. Tak więc tli się jesz-
cze nadzieja, że być może nie będzie uchwalona, 
i widzę, że pan do końca nie jest przekonany do 
tej ustawy.

Ale chciałbym pana o coś zapytać. Bo tak fajnie 
pan powiedział, że będziecie dążyć do redukcji kosz-
tów. Jak pan chce zredukować koszty działalności 
telewizji? Czy myśli pan o tym, że będą likwidowane, 
bo takie głosy się pojawiają, oddziały regionalne? Jak 
w tej chwili wyglądają koszty, a jak będą wyglądać 
na przykład za rok?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, pogrupujmy pytania.
Pan poseł Sztark… pan senator Sztark…
(Głosy z sali: Pani senator.)
Pani senator, przepraszam, przepraszam bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku…)
Mikrofon nie działa.

Senator Grażyna Sztark:

Teraz już dobrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie do mnie 

czy do pana senatora…)
Nie, nie, oczywiście do pana senatora sprawoz-

dawcy.
Czy ze względu na fakt, że Krajowa Rada jest 

organem konstytucyjnym, zapis biura prawnego „na-
leży jednak zauważyć, że w uzasadnieniu do ustawy 
brak jest jakichkolwiek argumentów uzasadniają-
cych odstąpienie od zasady 14-dniowego terminu 
vacatio legis” nie przemawia za tym – w związku 
z tym, że nie zostało zachowane vacatio legis – że 
ustawa może być niekonstytucyjna? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Jaka jest szansa na wprowadzenie 
ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r.? I kiedy będzie 
ta całościowa ustawa, na którą wszyscy czekamy? 
Dziękuję bardzo.

wiem, chyba jest dziewięciu członków w Telewizji 
Polskiej… Czy siedmiu?

(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Krzysztof Luft: Siedmiu.)

Siedmiu? A w Polskim Radiu?
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Też siedmiu.)
Też siedmiu. A w spółkach regionalnych pewnie 

pięciu?
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Tak, pięciu.)
(Głos z sali: A w zarządach?)
W zarządach trzy i więcej osób.
(Senator Barbara Zdrojewska: Może poprosimy 

pana Lufta, niech stanie i…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ale, przepraszam, Pani Senator, udzielam głosu 
lub nie udzielam głosu. Nie udzieliłem głosu pani 
senator.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale pan już…)
Pani Senator, ale proszę nie pomagać mi w pro-

wadzeniu obrad. Głos miał pan senator Termiński. 
Zadawał pytanie panu senatorowi Jackowskiemu…

(Senator Przemysław Termiński: Doprecyzowanie.)
Doprecyzowanie? Bardzo proszę.

Senator Przemysław Termiński:

Udało mi się uzyskać informacje co do rady nad-
zorczej. Jeszcze bym tylko prosił o informację co do 
zarządu. Czy jest określona minimalna i maksymalna 
liczba członków zarządów mediów publicznych?

Senator Jan Maria Jackowski:

Myślę, że w toku dyskusji pewnie będzie się wy-
powiadał przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, i proponuję, żeby pan do niego skierował 
to pytanie, ponieważ ja mam być może starą wie-
dzę, pamiętam, jak to było kiedyś, ale aktualnie nie 
jestem w stanie tego podać i nie chcę wszczynać 
tej dyskusji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jeżeli mogę jeszcze doprecyzować… Panie 
Senatorze, nie było żadnych zarzutów żadnej ze stron 
związanych z tym, że kwestia liczby członków rady 
nadzorczej powinna być regulowana ustawowo. Tak 
więc to generalnie nie jest problemem. Pytanie, czy 
w innych spółkach tak jest. Może tak być. Tak więc 
to nie jest generalnie żaden problem.
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Senator Jan Maria Jackowski:

To może ja odpowiem na pytania kierowane do 
mnie, a później pan senator, już w tej kolejności, w ja-
kiej te pytania padały.

Odpowiadam panu senatorowi Dowhanowi. Ja 
nie mogę jako sprawozdawca powiedzieć, że ustawa 
już weszła, bo w tej chwili, w tym stanie prawnym, 
w którym jesteśmy, to my rozpatrujemy projekt. 
Zakładam, że Izba przyjmie tę ustawę, ale to się 
jeszcze faktem nie stało, w związku z tym nie anty-
cypujmy zdarzeń, które jeszcze nie miały miejsca. Ja 
w związku z powyższym, z ostrożności procesowej, 
wypowiedziałem się tak, jak się wypowiedziałem. 
Staram się być precyzyjny. Czasami błądzę, proszę 
mi to wybaczyć, ale mam nadzieję… Moja opinia 
jest taka, że ta ustawa jest potrzebna i dobrze, że ona 
będzie szybko procedowana.

Pytał pan o redukcję kosztów. Proszę pana, o to trze-
ba będzie zapytać, jak myślę, na posiedzeniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu – i taki wniosek będę 
stawiał. Zaprosimy, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, je-
żeli będą powołane nowe władze – zwłaszcza Telewizji 
Polskiej i zwłaszcza Polskiego Radia… Ale moim zda-
niem bardzo ważne są też rozgłośnie regionalne, i to 
każdy z państwa senatorów może potwierdzić, bo na 
co dzień współpracuje z takimi rozgłośniami w swoich 
okręgach wyborczych. W związku z powyższym… 
I wtedy zostaną przedstawione plany na ten czas przej-
ściowy – no bo cały czas mówimy o stanie przejścio-
wym – i to, jakie są pomysły. Moje osobiste zdanie – bo 
o tym nie było mowy na posiedzeniu komisji – jest 
takie: ja jestem absolutnie przeciwnikiem likwidowa-
nia oddziałów terenowych Telewizji Polskiej. Zawsze 
były o to napięcia, i to od ponad dwudziestu lat, tak 
jak ustawa działa, były na ten temat różne pomysły, 
pojawiały się nowe zarządy, chciały redukować koszty, 
chciały po prostu ograniczać… no i były więc napięcia. 
Były też przeinwestowane ośrodki, takie, które były 
budowane w czasach minionych, bardzo duże, ale jak 
na obecne potrzeby i wobec dzisiejszej technologii one 
są po prostu kosztowne. Czy na ten temat jest jakaś 
koncepcja? Jak będą nowe zarządy, to wtedy będzie 
to doskonałe pytanie. Generalnie ustawa zmniejsza 
koszty o tyle, że… Po prostu skoro będzie trzyosobowa 
rada nadzorcza, to już na pewno ona nie będzie radą 
siedmioosobową, w związku z tym… Oczywiście jest 
to oszczędność kosztów minimalna, ale zawsze ziarnko 
do ziarnka, a zbierze się miarka.

Odpowiadam na pytanie pani senator Sztark. Otóż 
pani, zdaje się, będzie składała wniosek dotyczący 
vacatio legis…

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
(Głos z sali: Jest już ten wniosek.)
(Senator Mieczysław Augustyn: On jest w spra-

wozdaniu.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

wniosków mniejszości. Na podstawie jakiego punktu 
regulaminu pan senator rozszerzył swoją wypowiedź 
o zakres, który nie był przedmiotem posiedzenia ko-
misji? Byłem uczestnikiem, brałem udział w posie-
dzeniu komisji. Ja rozumiem, że pan senator ma prawo 
do własnej opinii, ale w tej chwili jest etap: zadawanie 
pytań i odpowiedzi senatorów sprawozdawców. Pan 
jest sprawozdawcą wniosków mniejszości, a przypo-
minam, że dwa wnioski mniejszości złożone przez 
panią senator były zgłoszone w zasadzie po zakoń-
czeniu posiedzenia komisji. Myśmy to przyjęli przez 
jakąś aklamację, tak, Pani Senator?

(Senator Grażyna Sztark: To niedopatrzenie.)
No, to niedopatrzenie pani senator, że w trybie 

przewidzianym w regulaminie to nie zostało złożone, 
ale myśmy to przyjęli i chcę to podkreślić. Jednak 
pan sprawozdawca bardzo mocno wykroczył poza 
zakres udzielania informacji, co było przedmiotem 
posiedzenia komisji. Nie będę się odnosił do meritum 
tej ustawy, bo o tym szeroko mówiliśmy na posiedze-
niu komisji, a swoją opinię co do dzisiejszego braku 
obiektywizmu szczególnie w serwisach informacyj-
nych już wyrażałem. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy komisji. 
Panie Senatorze, czy podczas obrad komisji pa-

dały zarzuty, że minister skarbu jest niewłaściwy 
do tego, by mianować członków zarządu i prezesa 
zarządu, bądź że te mianowania i powołania w jaki-
kolwiek sposób deprecjonują te organy? I jakie jest 
pana zdanie na ten temat? Bo skoro minister skarbu 
mógł przez tyle lat decydować o właściwie całym 
majątku naszego państwa, o największych spółkach, 
to dlaczego teraz – a słyszałem o takich zarzutach, 
takie właśnie zarzuty padają – ma to być niewłaściwy 
organ do tego, by takie powołania przeprowadzać?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę panów senatorów o odpowiedzi.



169
7. posiedzenie Senatu w dniu 31 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(senator J. M. Jackowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Tak. Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, bardzo często jest tak, że spra-
wozdający, przedstawiciele zarówno większości, jak 
i mniejszości, wyrażają także swoje opinie. Ważne 
jest, żeby było to zaznaczone. Ja to zaznaczyłem.

Najpierw mówiłem o czterech powodach, które na 
początku, chyba w jednym z pierwszych wystąpień 
na posiedzeniu komisji, były uzasadnieniem wniosku 
mniejszości o odrzucenie ustawy – najpierw to był 
mój wniosek. Przedstawiłem je tam i tutaj. Oto one: 
zupełnie nieadekwatne uzasadnienie, zastrzeżenia 
konstytucyjne, niezgodność z wieloma prawami Unii 
Europejskiej i – przede wszystkim – brak rozwiązań 
w zakresie bolączek, które były podnoszone w czasie 
posiedzenia komisji.

Na końcu mówiłem, że jest to moja opinia. 
Mówiłem, że to wszystko układa mi się w konklu-
zję, którą wyraziłem tutaj we własnym imieniu. 
Zaznaczyłem, że to mi się tak układa. Od Wigilii 
było tak: najpierw była zmiana ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym, w tym samym czasie zajmowano 
się kwestiami agencji rolnych i zniesiono konkursy, 
a dzisiaj podjęto kwestie służby cywilnej i – wreszcie 
– zajęto się tą właśnie ustawą. Ja pozwoliłem sobie 
wyrazić taką uwagę we własnym imieniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następna grupa pytań.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze!
Skorzystam z okazji, że jest pan na mównicy. 

Właściwie chciałem rozdzielić pytania między pa-
nów, ale oba zaadresuję do pana. 

Czy komisja zdaje sobie sprawę z tego, że przy-
najmniej w dwóch miejscach proponowana zmiana 
– w moim przekonaniu zła zmiana – narusza konsty-
tucję, a dokładnie art. 54 oraz art. 213 konstytucji? 
Chodzi tu zwłaszcza ust. 1 tego artykułu. Przypomnę, 
że art. 213 mówi o funkcji rady radiofonii i telewizji, 
a ust. 1 mówi o jej roli jako strażnika interesu pu-
blicznego w mediach. Czy komisja zdaje sobie z tego 
sprawę, czy też po prostu w ogóle na ten temat nie 
dyskutowała? To pierwsze pytanie.

I drugie. Jak odnieśliście się państwo do głosów 
zaniepokojenia płynących ze środowisk, w których 
funkcjonujemy, z instytucji, w których jesteśmy 

Jest. No właśnie, jest w sprawozdaniu. W związ-
ku z tym ja nie wiem, jak Wysoka Izba… Może go 
przyjmie – a wtedy to pytanie, które było do mnie 
kierowane…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ooo!)
Panie Marszałku, niech pan się nie dziwi. Jesteśmy 

w dniu szczególnym, w związku z tym różne rzeczy 
mogą się zdarzyć. Ja bym nie chciał antycypować 
wydarzeń i nic o tym nie wiem. Moim zdaniem va-
catio legis – ale tu przedstawiam swoją opinię – nie 
jest potrzebne w przypadku tej ustawy, ponieważ ona 
w gruncie rzeczy jest dość incydentalna, nie dotyczy 
milionów Polaków, to nie jest też jakaś taka ustawa, 
która byłaby powszechna do stosowania. Jest to spra-
wa organizacji spółek Skarbu Państwa.

I tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie pana 
senatora Słonia. Otóż i tak teraz jest przedstawiciel 
Skarbu Państwa, który jest w radzie nadzorczej me-
diów publicznych…

(Senator Bogdan Klich: Jest jednym z wielu.)
Jest jednym z wielu, owszem, bo inni są wyłaniani 

w drodze konkursu przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji. Ale przedstawiciel jest obecnie…

(Senator Bogdan Klich: Jeden.)
I pozostałe spółki… Bo ja tu przypomnę, że 

spółki mediów publicznych działają trochę na za-
sadzie lex specialis, z jednej strony mają kodeks 
spółek handlowych, z drugiej – ustawę o radiofo-
nii i telewizji. Ale są spółki, te z udziałem Skarbu 
Państwa czy spółki Skarbu Państwa, które, jeżeli 
chodzi o potencjał, mają równie istotne znacznie dla 
funkcjonowania naszego kraju. I w związku z tym 
tam jednoosobowo… Czy inaczej, działając jako 
walne zgromadzenie, minister skarbu państwa woła 
notariusza i wtedy jest podejmowana, powiedzmy, 
uchwała o zmianie rad nadzorczych czy o niezmie-
nianiu itd., itd. Ta dzisiejsza ustawa oczywiście nie 
daje ministrowi skarbu państwa uprawnienia, żeby 
mianował czy powołał tych prezesów, czy członków 
zarządów mediów publicznych, tylko daje mu moż-
liwość działania poprzez członków rady nadzorczej, 
którzy z kolei będą wyłaniali tych prezesów. A więc 
to nie będzie tak, że minister skarbu państwa powoła 
w sposób automatyczny osobę o nazwisku X czy 
Y na funkcję prezesa zarządu. Tego, iloosobowe 
będą to zarządy – czy będą jednoosobowe, czy będą 
trzyosobowe, czy będzie jeszcze jakoś inaczej – ja 
naprawdę nie wiem. Proszę mnie o to nie pytać, bo 
nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
komisji.

Myślę, że odpowiedziałem na pytania, które były 
do mnie kierowane. To na razie tyle z mojej strony.

(Senator Mieczysław Augustyn: Można, Panie 
Marszałku?)
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(senator B. Klich) Drugie moje pytanie. Czy to prawda, że prezy-
dent ma podpisać tę ustawę, kiedy będzie wygłaszał 
orędzie noworoczne? Czy specjalnie przyleci do 
Warszawy, czy być może któryś z panów senatorów 
zawiezie mu tę ustawę do podpisania?

(Senator Stanisław Kogut: Pytania poniżej pasa.)
Czy prawdą jest, że w niedalekiej przyszłości 

wiadomości w telewizji będą nadawane na przykład 
o 3.00 w nocy, aby na żywo połączyć się z obradują-
cym Senatem RP?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja chciałbym zapytać o następującą rzecz. Pytanie 
kieruję do pana senatora Jackowskiego. Może pan wie, 
jaka jest przyczyna tego pośpiechu, który się wiąże 
z projektem poselskim.

(Senator Mieczysław Golba: To już było, o to już 
pytał Fedorowicz.)

Chcę przypomnieć, że strona rządowa mówi 
o tym, że pojawi się, jakby to powiedzieć, nowy ustrój 
mediów narodowych za trzy–cztery miesiące, czyli 
taka duża nowelizacja, która w ogóle zmieni filozofię 
funkcjonowania mediów publicznych.

Dlatego chciałbym zapytać, jaka w związku z tą 
zapowiedzią jest intencja tej, jak sami wnioskodaw-
cy mówią, cząstkowej, małej nowelizacji? Czy pan 
senator może to wie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedź. Najpierw pan senator 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Jeśli chodzi o świadomość członków komisji ist-
nienia zastrzeżeń konstytucyjnych, to ja już o tym 
mówiłem, te opinie były podawane do wiadomości 
członków komisji, niektóre z nich były w formie pi-
semnej, mówił też pan minister Luft w swojej wy-
powiedzi o tych zastrzeżeniach. Więc świadomość, 
jak sądzę, członków komisji była i to był jeden z po-
wodów, dla których mniejszość komisji uważała, że 
wobec tych istotnych zastrzeżeń, zwłaszcza do art. 54, 
art. 213 i art. 2 konstytucji, nie powinniśmy tej ustawy 
przyjmować. To była ta kwestia.

Jeśli idzie o reakcję instytucji i organizacji europej-
skich, to dysponowaliśmy opinią pana prezesa Janusza 
Daszczyńskiego, który wymieniał dokumenty wyni-

jako Polska, jako państwo? Mam tutaj na myśli 
przede wszystkim przedstawicieli OBWE, którzy 
piszą o głębokim zaniepokojeniu ustawą, o opinii 
Komisji Europejskiej, o liście Timmermansa do 
ministrów Ziobry i Waszczykowskiego oraz o sta-
nowiskach trzech bardzo znaczących stowarzyszeń, 
to jest europejskiego stowarzyszenia nadawców, 
europejskiego stowarzyszenia dziennikarzy oraz 
organizacji, która jest nam, mającym doświad-
czenie opozycyjne, chyba najbliższa. Mówię 
o Reporterach bez Granic, którzy pomagali nam 
wtedy, kiedy zwalczaliśmy media rządowe w PRL. 
Co na ten temat sądzicie?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Sekundkę, Panie Senatorze.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Będę miała pytanie do pana senatora Augustyna. 

Będzie ono nawiązywało do pytań o ministra skarbu 
i jego rolę. Chciałabym poprosić pana senatora o przed-
stawienie opinii ministra skarbu. Przedstawiciele mi-
nistra skarbu byli wczoraj na posiedzeniu komisji. 
Minister skarbu będzie właśnie tą osobą, która będzie 
mianowała nowych dyrektorów stacji regionalnych, 
która będzie mianowała prezesa i zarząd…

(Senator Jan Maria Jackowski: I radę nadzorczą.)
I radę nadzorczą. Chciałabym zapytać, jak się do 

tego odniósł minister skarbu, bo wbrew temu, co się 
państwu wydaje, usadowienie mediów publicznych 
jako spółki Skarbu Państwa może budzić ogromne 
wątpliwości, ale o tym powiem w dyskusji. 

A teraz proszę pana senatora Augustyna, jeśli 
mnie słyszy, żeby odniósł się do tych opinii ministra 
kultury i Ministerstwa Skarbu Państwa, do tego, co 
oni nam powiedzieli wczoraj w tej sprawie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, ja mam pytanie do pana sprawozdawcy 
Jackowskiego.

Dlaczego ustawa jest poselska, a nie rządowa? 
Czy to znaczy, że rząd wstydzi się tej ustawy? To 
jedno pytanie.
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(senator M. Augustyn) ustawy również były procedowane bardzo szybko, 
więc nie jest to…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie tak szybko!)
(Poruszenie na sali)
…nie jest to ustawa, która by w jakiś sposób wy-

kraczała poza te standardy.
(Senator Piotr Zientarski: Od uchwalenia do pod-

pisania były dwa dni?)
Szerszego komentarza wymaga pytanie pana sena-

tora Klicha, bo ja o tym bardzo wyraźnie mówiłem.
(Senator Bogdan Klich: Ale ja pana nie pytałem, 

dziękuję bardzo.)
Ale ja mam prawo się odnieść do tego jako spra-

wozdawca…
(Senator Bogdan Klich: Ale ja uzyskałem odpo-

wiedzi na pytania.)
…i chcę przypomnieć to, co było powiedziane: usta-

wa o radiofonii i telewizji, i dziwię się, że pan senator 
tego nie wie, pochodzi z 1992 r. Konstytucja RP po-
chodzi z roku 1997. W Konstytucji RP do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji nie zostały przypisane żadne 
funkcje poza regulacyjnymi. Tam nie ma ani jednego 
słowa o tym, że Krajowa Rada Radiofonii kreuje władze 
spółek medialnych czy ma wpływ na ich kreowanie. 
Mało tego, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy z 10 marca 2010 r. w sprawie koordyna-
cji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych wyraź-
nie jest powiedziane, że Krajowa Rada, jako organ…

(Senator Bogdan Klich: Sprostowanie!)
…regulacyjny w danym państwie, jest organem 

regulacyjnym dla wszystkich uczestników rynku i jako 
taki organ powinna być bezstronna oraz działać przej-
rzyście. Z drugiej strony dotychczasowe przepisy dają 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kompetencje 
z zakresu dominium – których nie ma zapisanych 
expresis verbis w konstytucji, to ustawa je nadała, 
ustawa wcześniejsza niż konstytucja; być może był to 
błąd autorów konstytucji, że tego nie określili szerzej 
w konstytucji, ale taki jest stan faktyczny, taki jest 
stan prawny – w stosunku do jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji działających w formie jednooso-
bowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa, mimo że 
spółki te są także silnymi i znaczącymi uczestnikami 
rynku usług audiowizualnych. Według dotychczaso-
wych przepisów, które wymagają zmiany, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji decyduje między innymi 
o składzie organów spółek Skarbu Państwa oraz treści 
statutów tych spółek. Z punktu widzenia niezależności, 
bezstronności i przejrzystości działania organu regula-
cyjnego – a podkreślam, że taka funkcja jest zapisana 
w konstytucji – wymaganej przez motyw 94 i art. 30 
przywołanej dyrektywy. Takie unormowanie budzi 
daleko idące zastrzeżenia, Panie Senatorze. Swoje kon-
stytucyjne zadania – stanie na straży wolności słowa, 

kające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, przywoływał dokumenty 
Komitetu Ministrów Rady Europy, dwa Rady Europy 
i konkretny wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, i była mowa tylko o jednym, to znaczy 
o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Europejskich, które 
skierowało apel o to, żeby zaprzestać procedowania 
nad ta ustawą. Więc częściowa świadomość była. Nie 
wszystkie wymienione przez pana przewodniczącego 
kwestie były poruszane, ale te były podnoszone.

Odpowiadając na następne pytanie, na pytanie 
pani senator, powiem, że to było zastanawiające, 
bo pytaliśmy o to, jaka jest opinia pana ministra 
Czabańskiego, jaka jest opinia przedstawicieli mi-
nisterstwa skarbu, i to było symptomatyczne, że 
przedstawiciele jednego i drugiego ministerstwa – 
nie wiem, jak to określić – po pierwsze, powiedzieli, 
że projekt sejmowy nie wymaga takiej opinii, i oni 
jako reprezentanci resortów takich opinii przedstawić 
nie chcieli, więc nie mogliśmy ich wprost uzyskać. 
W każdym razie pamiętam taki znamienny gest pana 
ministra Czabańskiego, który nie dał się jednak po-
prosić o wypowiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiem na 
pytania do mnie kierowane.

Pierwsza sprawa. Pani senator Zdrojewska pytała 
o ten brak opinii. Otóż jest to naturalne, że rząd…

(Senator Barbara Zdrojewska: Pytałam pana se-
natora Augustyna.)

Ale to ja się odniosę do tego, jako sprawozdawca 
większości.

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie potrzeba.)
Pan minister Czabański nie mógł przedstawić sta-

nowiska rządu, ponieważ nie był do tego upoważniony, 
jako że ta ustawa nie była przedmiotem obrad na po-
siedzeniu Rady Ministrów, w związku z tym trudno, 
żeby prezentował swoje osobiste poglądy. Gdyby zapre-
zentował swoje osobiste poglądy, to opozycja by mó-
wiła, że to skandal, minister prezentuje swoje osobiste 
poglądy. Nie miał takiego upoważnienia. Chciałbym 
mu podziękować, że mimo późnej pory był cały czas 
obecny na posiedzeniu połączonych komisji, podobnie 
jak przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa.

Teraz odniosę się do pytania pana senatora 
Libickiego. Ja już na ten temat mówiłem, o tym po-
śpiechu… Moim zdaniem nie jest on niczym nadzwy-
czajnym, w tej Izbie w poprzedniej kadencji różne 
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(senator J.M. Jackowski) Pan senator Dowhan.
(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest debata, 

dyskusja.)
To była polemika.
Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Ja zadałem pytania. Nie wiem, czy mam powtórzyć?
(Senator Jan Maria Jackowski: Proszę powtórzyć.)
Pytałem, dlaczego to nie jest projekt rządowy, 

tylko poselski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Pytałem o podpis prezydenta…
(Głos z sali: Kiedy…)
…kiedy będzie, czy dzisiaj wraz z orędziem no-

worocznym? I czy będziemy mieli wiadomości…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale to nie jest py-

tanie do senatora sprawozdawcy.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja na ten temat nie 

potrafię panu odpowiedzieć…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Chwileczkę, Panie Senatorze. Zadajmy wszystkie 
pytania.

Pan senator Libicki.
(Senator Stanisław Karczewski: Bezczelność! My 

też będziemy bezczelni i zamkniemy dyskusję!)

Senator Jan Filip Libicki:

Po pierwsze, pytałem o przyczynę tego pośpiechu, 
a pan senator Jackowski odpowiedział mi, że w ze-
szłej kadencji też pośpiesznie procedowano. No to nie 
jest odpowiedź na moje pytanie.

Drugie pytanie jest następujące. Ja je powtórzę.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale co…)
Jeżeli pan minister Czabański…
(Senator Stanisław Karczewski: Ale to proszę na-

pisać odpowiedzi…)
Dobrze.
(Senator Stanisław Karczewski: …na pytania. 

Napiszcie, czy odpowiedzi są zgodne z oczekiwa-
niami.)

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, ja doprecyzuję. To doprecyzo-

wanie jest następujące.
(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie no, Panie 

Marszałku, tak nie można.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cicho.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie można tak, 

nawet jeśli nie podobają się odpowiedzi.)

prawa do informacji oraz interesu publicznego w radio-
fonii i telewizji – Krajowa Rada może przy tym wyko-
nywać w sposób bezstronny i przejrzysty jedynie jako 
organ regulacyjny. Ten motyw, o którym pan mówi, 
naruszenia konstytucji akurat w tych dwóch artykułach 
nie był podnoszony na posiedzeniu komisji. Nawet le-
gislator naszego Biura Legislacyjnego w swojej opinii 
się do tego nie odnosił. A więc suponowanie przez 
pana, że w tym zakresie jest łamana czy naruszana 
konstytucja, jest bezpodstawne. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
(Senator Bogdan Klich: Sprostowanie.)
Panie Senatorze, jest z nami pan minister Luft 

z Krajowej Rady, któremu chcę udzielić głosu, a więc 
zróbmy ostatnią turę pytań do senatorów.

(Senator Robert Dowhan: Ale ja nie dostałem od-
powiedzi na pytania.)

Pan senator Klich chciał sprostować.

Senator Bogdan Klich:

No tak, ja chciałem… Kierowałem również do ko-
goś innego pytanie, żeby pana senatora Jackowskiego 
ochronić przed podłożeniem się, ale niestety się pod-
łożył. W związku z tym może się czegoś nauczy. 
Art. 213 konstytucji, Panie Senatorze, mówi wyraź-
nie o tym, że Krajowa Rada jest strażnikiem interesu 
publicznego w mediach.

(Senator Jan Maria Jackowski: No i co z tego?)
Na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

zostało jasno określone, że Krajowa Rada dba o to, aby 
interes publiczny był reprezentowany w mediach pu-
blicznych. A więc proszę wziąć pod uwagę nie tylko 
zapis konstytucyjny… Właściwie wystarczyłoby wziąć 
pod uwagę zapis konstytucyjny i nie odwoływać się do 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Marszałku, 
mogę?)

I dlatego tylko prostuję to, co pan powiedział, po-
nieważ ja pana pytałem, żeby pana…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, jeżeli już cytujemy artykuły, to 
ja zacytuję art. 48 Regulaminu Senatu…

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Marszałku, 
mogę słowo?)

(Senator Bogdan Klich: To jest sprostowanie.)
…że sprostowanie dotyczy błędnie zrozumianej 

lub nieściśle przytoczonej wypowiedzi. To nie było 
sprostowanie.
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(senator J.F. Libicki) nieśli do omawianej tu ustawy rozwiązanie brytyjskie, 
pani się nie podoba, że to minister, a nie premier ma 
mianować. Ja jestem skłonny rozważyć taką propo-
zycję, ponieważ BBC uchodzi za standard mediów 
publicznych. I tam, w Wielkiej Brytanii, oświadczam 
pani, to premier decyduje o obsadzie, o tym, kto stoi 
na czele BBC. I jest to ogólnie przyjmowany standard. 
Jeżeli pani woli, żeby to był premier, to proszę przygo-
tować projekt ustawy. I zmienimy ustawę, zmienimy 
wspomniany artykuł, można to zrobić. (Oklaski)

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Dowhana, 
dotyczące podpisania albo niepodpisania w dniu dzi-
siejszym… To pytanie nie jest do mnie, ja nie podpi-
suję ustaw, nie jestem prezydentem Rzeczypospolitej 
i nie wiem, co pan prezydent wygłosi w orędziu.

A jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Klicha, to do-
konał on nadinterpretacji konstytucji. Ja mogę, już poza 
posiedzeniem, bez zajmowania czasu Wysokiej Izbie, 
wyjaśnić panu senatorowi Klichowi, że mógłbym wy-
wieść z konstytucji konieczność powołania Grzegorza 
Schetyny na szefa Platformy Obywatelskiej. Też znajdę 
przepis, i to nawet wiem, który, konstytucji. I mogę coś 
takiego uzasadnić. I możemy o tym dyskutować. Tak 
więc proszę takich interpretacji nie robić. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy były jakieś pytania do pana, Panie Senatorze? Nie.
Pan senator Dowhan, proszę.

Senator Robert Dowhan:

Ja jeszcze, jeżeli mogę, tak się wyrażę, wykorzy-
stać pana senatora Jackowskiego, sprawozdawcę…

(Głos z sali: Nie ma pana senatora.)
Jest? Czy wyszedł? A, jest. Teraz mnie pan słyszy, 

tak?
Nie odpowiedział mi pan na pytanie, dlaczego 

omawiany tu projekt jest poselski, a nie rządowy. Czy 
rząd się tego projektu wstydzi?

I nie odpowiedział mi pan także, czy faktycznie 
teraz po nocach będą wiadomości z Senatu, ponieważ 
ciągle obradujemy w nocy. Mam nadzieję, że pan 
wróci do tego pytania.

Ja mam jeszcze do pana pytanie, czy gdyby to od 
pana zależało, dzisiaj… Bo tajemnicą poliszynela jest 
to, że znane jest już nazwisko nowego szefa TVP. Czy 
gdyby zależało to od pana, to mianowałby pan dzisiaj 
pana Jacka Kurskiego szefem TVP?

I drugie moje pytanie: co zastąpi program Tomasza 
Lisa…

(Rozmowy na sali)
Chwila. …Co zastąpi program Tomasza Lisa…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

czy to są na pewno pytania do senatora sprawoz-
dawcy?)

Pan minister Czabański mówił, że taka duża 
konstytutywna ustawa dotycząca mediów narodo-
wych będzie w marcu lub w kwietniu, a więc pytam, 
dlaczego, skoro pan minister Czabański tak mówi 
i mówi o dużej ustawie, nagle się pojawia jakiś pro-
jekt poselski, malutki, powiedziałbym, techniczny, 
choć istotny. Czy pan senator wie, jaka jest przyczy-
na, że ten projekt, nad którym procedujemy, idzie 
jakby trochę wbrew zapowiedziom pana ministra 
Czabańskiego? I to jest moje pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
I pani senator Zdrojewska.
(Rozmowy na sali)

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Ja tytułem sprostowania. Pytania na posiedzeniu 

komisji były kierowane do członków rządu, a nie były 
pytaniami o opinię rządu. Niczego takiego nie było. 
Myśleliśmy, że członkowie rządu, skoro się pofaty-
gowali o godzinie drugiej w nocy, to będą mieli coś 
do powiedzenia, ale nie mieli.

Teraz zadam pytanie. Pytanie tym razem jest skie-
rowane do pana Jackowskiego.

(Senator Mieczysław Golba: Senatora.)
Chciałabym pana zapytać, bo ja próbowałam się 

w tym jakoś zorientować, czy zna pan taki przypadek 
na świecie, że członek rządu powołuje jednoosobo-
wo zarząd i radę nadzorczą mediów, jakichkolwiek 
mediów. Ja znalazłam oczywiście… Moje pytanie 
nie dotyczy Rosji czy jakichś republik bananowych, 
czy dyktatur komunistycznych. Proszę wskazać tego 
typu przypadki, taki przypadek, jaki u nas się właśnie 
zdarzył. Czy zna pan jeszcze taki przypadek w histo-
rii mediów w krajach demokratycznych? Dziękuję.

(Senator Mieczysław Golba: Wszędzie tak jest, 
w Niemczech, Hiszpanii.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Czesław Ryszka: BBC.)
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Odpowiem pani senator Zdrojewskiej w taki spo-
sób, że… Jak rozumiem, pani postuluje, żebyśmy prze-
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(senator R. Dowhan) częliśmy procedować… Ja wówczas wyartykułowałem 
odpowiedź na pytanie o ten pośpiech. Powiedziałem, 
i mogę powtórzyć, że przypuszczam, że wnioskodawcy 
chcieli szybko przeprowadzić… I jednocześnie odpo-
wiadam pani senator Sztark. To pytanie, Pani Senator, 
powinno być kierowane do pani poseł Bubuli, która była 
przedstawicielem wnioskodawców, wczoraj czy dzisiaj 
na posiedzeniu komisji. Pośpiech jest dlatego, że ludzie 
oczekują zmian. A to jest dobra zmiana.

Czy jeszcze komuś miałem odpowiedzieć?
(Głos z sali: Kiedy ustawa…)
Kiedy będzie całościowa ustawa? Tego nie wiem, 

ale mówiłem to już tutaj dwukrotnie, a może i trzy-
krotnie – można sprawdzić – że według deklaracji 
pana ministra Czabańskiego ustawa będzie na prze-
łomie marca i kwietnia. Ta ustawa całościowa, która 
dotyczy tych wszystkich… niektórych problemów, 
o których żeśmy dyskutowali i które wykraczają poza 
materię tej ustawy.

(Senator Robert Dowhan: A moje pytania, Panie 
Senatorze?)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator…)
A jeśli chodzi o politykę kadrową, to ja się tym nie 

zajmuję, więc proszę kierować te pytania – jeżeli ta usta-
wa będzie przyjęta – do nowych władz spółki Telewizja 
Polska SA. Ja na ten temat się nie wypowiadam.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów?
Pan marszałek Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)
(Głos z sali: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco Większości, po-

wiedział pan, że komisja dostała zadanie. Rozumiem, 
że je wykonała. W jakich godzinach komisja wyko-
nała to zdanie w dniu dzisiejszym? Bo ja byłem na 
początku, o godzinie 2.00 w nocy, ale potem wysze-
dłem. Więc chciałbym wiedzieć, w jakich godzinach 
to zadanie wykonała. I to jest moje pytanie, jedno 
z pytań.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Marszałku, ja słyszałem, jak pan dzisiaj 
w radio mówił, w jakich godzinach obradowała ko-
misja, więc chyba pan wie. Ale dobrze, niech pan 
senator Jackowski odpowie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja nie słuchałem 
tego radia.)

Tak, to są pytania do senatora sprawozdawcy. …
Program, który ogląda kilka milionów ludzi…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale jaki to ma zwią-
zek z ustawą?)

No, ma…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jaki?)
Bo, jak wynika z tego, co wszyscy mówią, ten 

program zostanie zdjęty z anteny.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale jaki to ma zwią-

zek z projektem ustawy?)
To może pan senator sprawozdawca odpowie…
(Głos z sali: Nie ma żadnego związku.)
…czy wspomniany program zostanie zdjęty z an-

teny…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze, Panie Senatorze, miał pan minutę na za-
danie pytania.

Pan marszałek Borusewicz…
Pani senator Sztark.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja poczekam.)

Senator Grażyna Sztark:

Ja chciałabym poprosić pana senatora Jackowskiego 
o odpowiedź – bo jeszcze jej nie uzyskałam – na py-
tanie, kiedy będzie wspomniana całościowa ustawa, 
bo bardzo, bardzo na nią czekamy. I tutaj, w ślad 
za tym pytaniem, również pytanie pana senatora 
Libickiego…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że po raz kolejny 
nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pytanie, a bardzo 
na nią liczę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Odpowiem panu senatorowi Libickiemu. Chętnie 
bym panu udzielił odpowiedzi wcześniej, gdyby mar-
szałek dopuścił mnie do głosu. A ponieważ jestem, czy 
staram się być, karnym i zdyscyplinowanym senatorem, 
to jak mnie nie proszą o zabranie głosu, nie zabieram 
głosu. Ale gdyby pan senator był od początku, kiedy za-
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(wicemarszałek A. Bielan) (Senator Robert Gaweł: Ale to jest ważne, ponie-
waż tutaj padły takie zarzuty, że…)

Ja wiem. Tylko że, Panie Senatorze, jesteśmy na 
etapie: pytania do senatorów sprawozdawców.

O udzielenie głosu prosił pan minister Luft 
z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy może-
my udzielić…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
w sprawie formalnej.)

Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Czy przedstawiciel rządu był zaproszony?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, przedstawiciel 

rządu był zaproszony.)
Czy jest przedstawiciel rządu?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zaraz z nami bę-

dzie.)
To ja wnoszę o przerwę i wezwanie przedstawi-

ciela rządu.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przedstawiciel rzą-

du zaraz będzie. Teraz oddaję głos panu ministrowi 
Luftowi…)

Nie, nie, Panie Marszałku.
(Senator Czesław Ryszka: Ja zgłaszam sprzeciw.)
To jest wniosek formalny. Proszę o przerwę i we-

zwanie przedstawiciela rządu, ja chcę zadać pytania 
przedstawicielowi rządu.

(Głosy z sali: Dobrze.)
I ma pan tam w scenariuszu…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze, ogłaszam przerwę do godziny 14.15.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
(Rozmowy na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 09  
do godziny 14 minut 15)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Witam pana ministra Czabańskiego, przedstawi-

ciela rządu.
O zabranie głosu proszę pana ministra Lufta. Nie 

wiem, czy jest z nami, był przed przerwą. Jest.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Członek  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Krzysztof Luft:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)

Ale pan tam występował.
(Senator Jan Maria Jackowski: W TOK FM, słu-

chałem.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mówiłem, ale nie 

słuchałem tego radia i…)
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja też słyszałem wypowiedzi pana marszałka dzi-
siaj w jednej z rozgłośni komercyjnych, w której pan 
bardzo precyzyjnie mówił, w jakich to było godzi-
nach. Ale jeśli pan zapomniał, to ja panu przypomnę, 
że my skończyliśmy pracę tuż przed godziną 4.00, 
a zaczęliśmy ją, o ile pamiętam, około godziny 2.00, 
mniej więcej o tej porze. Przeprowadziliśmy to posie-
dzenie zgodnie z regulaminem, ponieważ regulamin 
nie określa, w jakich godzinach może się odbyć bądź 
nie może się odbyć posiedzenie komisji. Tak że tyle 
mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Senatorze, pan do mnie zaadresował słowa 
pani poseł. Ja uważnie słuchałam, pani poseł wyraź-
nie powiedziała, że ta ustawa ma na celu uspokojenie 
sytuacji wokół mediów. Dlatego były też nasze py-
tania, co się takiego stało, ale od tego już abstrahuję. 
Jednak był taki przekaz. Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panu marszałkowi Borusewiczowi jeszcze nie powie-

działem, że komisja wykonała zadanie. No, zawsze jest 
tak, że marszałek kieruje ustawę do komisji, a komisja ma 
obowiązek się zebrać i zająć stanowisko. I w tym sensie 
mówiłem: wykonała zadanie, w żadnym innym, więc 
prosiłbym o niesugerowanie takich rzeczy. Dziękuję…

(Głos z sali: I my w ogóle lubimy…)
Tak jak każda inna komisja pracująca w Senacie 

na podstawie regulaminu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
O udzielenie głosu prosił pan minister…
(Senator Robert Gaweł: Chciałbym tylko o czymś 

poinformować panią senator Zdrojewską.)
Ale jesteśmy na etapie: pytania do…
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(członek K. Luft) naprawdę we wszystkich krajach. Tu był przywoły-
wany przykład BBC. Powoływanie władz BBC jest 
procesem bardzo skomplikowanym, te władze BBC 
składają się z organu wykonawczego, z jednej stro-
ny… Przepraszam, składają się z organu nadzorczego, 
BBC Trust, i organu wykonawczego, BBC Board, 
który z kolei jest powoływany przez ten organ nad-
zorczy. Oczywiście w tych procesach powoływania 
władz jest też – i w bardzo wielu krajach tak jest – 
udział czynników rządowych, ale nie jest mi znany 
taki przykład, żeby było tak, że jest powoływanie 
wprost przez rząd władz mediów publicznych czy to 
działających w postaci spółek prawa handlowego, bo 
są i takie przykłady, chociażby na Węgrzech, czy to 
w postaci rozmaitych instytucji, zawsze jest to współ-
działanie rozmaitych organów i organizacji. Z regu-
ły idzie to w kierunku uwzględnienia udziału także 
czynnika społecznego. Żeby nie być gołosłownym, 
przywołam przykład Francji. Oni mają dość niedawno 
zrobione regulacje, nowy sposób mianowania preze-
sa zarządu France Télévisions. Piętnastoosobowe… 
Powołanie prezesa spółki to, że tak powiem, współ-
decyzja, decyzja CSA, czyli francuskiego regulatora 
– czegoś takiego jak nasza Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji – przy braku sprzeciwu ze strony sejmo-
wej oraz senackiej komisji kultury. A więc z reguły 
jest to jakieś współdziałanie. W naszym systemie… 
Przepraszam, jeszcze przykład Czechów mam tu 
zaznaczony, bo to nasi sąsiedzi. W skład ciała nad-
zorczego wchodzi piętnastu członków wybieranych 
przez parlament, natomiast kandydatów na tych 
członków przedstawiają organizacje reprezentujące 
kulturę, regiony, związki zawodowe pracodawców, 
związki wyznaniowe, ośrodki edukacyjne i nauki, 
organizacje ochrony środowiska. A więc wszędzie 
pojawia się element współdecydowania. To, co u nas 
funkcjonuje do dzisiaj, również w ten sposób działa. 
Wszyscy mają na uwadze nadrzędny cel, jakim jest 
pewne separowanie wpływów politycznych na media 
publiczne. Jak to zrobić? Wszędzie jest jakiś udział 
czynnika politycznego, ale chodzi o to, żeby tworzyć 
pewne bufory, które zmniejszą ten wpływ i dadzą 
tymże mediom publicznym pewne bezpieczeństwo 
niezależności. W naszym systemie dotąd istniejącym 
jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która też nie 
podejmuje decyzji dotyczących powoływania i odwo-
ływania zarządów spółek mediów publicznych w spo-
sób arbitralny, jednoosobowo, ale we współdziałaniu 
z organem, jakim są rady nadzorcze, ewentualnie 
z ministrem skarbu państwa. Krajowa Rada nie może 
dzisiaj odwołać członków zarządu spółek mediów pu-
blicznych bez wniosku ze strony albo rady nadzorczej, 
albo ministra skarbu, a dokładniej mówiąc, walnego 
zgromadzenia. No ale minister skarbu wykonuje tę 
funkcję. Jeśli chodzi o powoływanie, to tak samo… 
Tutaj został włączony dodatkowy element w postaci 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
Szanowni Państwo!
No, było parę takich spraw, co do których było ja-

kieś oczekiwanie, że również ja coś wyjaśnię. Przede 
wszystkim chciałbym dodać drobne sprostowanie 
do tego, co mówił pan senator sprawozdawca. Jeśli 
chodzi o przerywanie programów reklamami, to ja 
oczywiście mówiłem o kosztach ponoszonych przez 
Telewizję Polską w związku z zakazem przerywania 
reklamami programów, filmów, kosztach raczej nie-
związanych z przychodami, które mogłyby być uzy-
skane, gdyby takich zakazów nie było. Ale ja wcale 
nie postulowałem tego, że należałoby rezygnować 
z takiego ograniczenia, wręcz przeciwnie, mówiłem 
także w trakcie posiedzenia komisji…

(Głos z sali: Ja tak nie powiedziałem.)
Aha, okej, to niezrozumienie…
Tak że wręcz przeciwnie, mówiąc o pewnych 

zmianach, mówiłem o raczej konieczności… Pan 
senator wspominał, że mówiłem o potrzebie pew-
nych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów 
publicznych, w tym telewizji, między innymi o ra-
dykalnym ograniczeniu ilości reklam, nie ich całko-
witym likwidowaniu, ale znaczącym ograniczeniu, 
co zresztą postulujemy w dokumentach, które prze-
kazaliśmy i rządowi, i klubom poselskim w związku 
z tymi analizami oraz projektami dotyczącymi finan-
sowania mediów publicznych. 

Finansowanie mediów publicznych, to jest właśnie 
ten drugi obszar, dekomercjalizacja, a więc zmniej-
szenie ilości reklam i zmniejszenie konieczności 
utrzymywania się z reklam przez media publiczne, 
to są te bardzo ważne sprawy, które miałem na myśli. 
Także pewne uspołecznienie mediów publicznych… 
Rozumiem, że tutaj mogą być zastosowane rozmaite 
sposoby, one zresztą są znane w innych krajach, to 
jest na przykład udział rozmaitych innych organów, 
środowisk, które mogłyby tu być zainteresowane, 
zarówno twórczych, jak i dziennikarskich, a także po-
litycznych, które mogłyby być włączone na przykład 
w proces powoływania i odwoływania władz mediów 
publicznych… I tutaj pojawia się problem, który też 
był przywoływany, mianowicie jak to jest w innych 
krajach. Ja bym powiedział tak. Najważniejszą rze-
czą, która istnieje także w naszym kraju, jest pewne 
współdziałanie organów i współdziałanie rozmaitych 
instytucji, środowisk, jeśli chodzi o powoływanie 
władz spółek mediów publicznych czy instytucji…

(Głos z sali: …Panie Marszałku, bardzo pana pro-
szę…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę kontynu-
ować, przepraszam bardzo.)

…współdziałanie rozmaitych organów, żeby to 
nie były takie jednoosobowe decyzje. Tak się dzieje 
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(członek K. Luft) finansów. Byłoby to całkowicie sprzeczne z konstytu-
cyjnym rozumieniem zasady niezależności publicznej 
radiofonii i telewizji, a także naruszałoby konstytucyjnie 
ustaloną odpowiedzialność Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji za należyte funkcjonowanie tych środków 
masowego przekazu”. To tyle z tej uchwały Trybunału 
Konstytucyjnego, à propos prowadzonych tu rozwa-
żań na temat pewnego usytuowania prawnego, nie chcę 
powiedzieć: pewnej konstytucyjności, bo nie czuję się 
kompetentny, żeby się wypowiadać na ten temat, ale 
odwołuję się do tego wyroku.

I mnie się zdaje, że to jest clou całej tej sprawy, 
to znaczy jest kwestia niezależności mediów publicz-
nych tak rozumianych, i to jest właściwie kwinte-
sencja…

(Senator Jan Dobrzyński: Tak jak teraz.)
Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Tak jak teraz.)
Nie, wie pan, ja uważam, że oczywiście… Pan 

senator Jackowski wspominał o tym, że ja mówiłem 
o potrzebie pewnych zmian, i ja te zmiany dostrze-
gam również w obszarze konieczności większego 
uspołeczniania mediów publicznych. Z tym ja się 
zgadzam. To nie jest tak, że ja uważam, że wszystko 
jest idealnie. Ale na pewno taki krok, że skoro nie 
jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani stanem, który 
jest, to likwidujemy wszystko i podporządkowujemy 
media publiczne bezpośrednio rządowi… To aku-
rat wydaje mi się krokiem w odwrotnym kierunku 
i w naszym stanowisku, które przekazaliśmy do mar-
szałka Sejmu, jest to zaznaczone. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Do zadania pytania zgłosił się pan senator 

Dobrzyński.
(Rozmowy na sali)
Tak, tak…

Senator Jan Dobrzyński:

Panie Ministrze, pan premier Tusk kilkakrotnie 
nawoływał do niepłacenia abonamentu. Czy macie 
państwo wyliczenia, ile straciły na tym spółki Skarbu 
Państwa? Jeżeli takich wyliczeń i analiz nie macie, 
to proszę o przygotowanie odpowiedzi na piśmie. 
Dziękuję.

(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Krzysztof Luft: Panie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Przepraszam, czy są jeszcze jakieś pytania do pana 
ministra Lufta? Nie widzę zgłoszeń.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

czynnika społecznego, jakim są organy uczelni aka-
demickich. Tylko kandydaci tych uczelni mogą brać 
udział w konkursach na członków rad nadzorczych. 
A więc ten system za każdym razem na tym pole-
gał, zawsze było pewne współdziałanie rozmaitych 
organów. I to stanowi pewien bufor bezpieczeństwa 
niezależności mediów publicznych.

Wspomniana przez pana senatora sprawozdawcę 
mniejszości uchwała Trybunału Konstytucyjnego, 
która odnosi się do tej kwestii… To jest kluczowa 
sprawa. Panie Marszałku, jeżeli mogę jeszcze dwie 
minutki… Rzeczą, którą w mojej wypowiedzi uwa-
żam za najważniejszą, jest to, co jest sformułowane 
także w tym wyroku trybunału z grudnia 1995 r. 
Otóż on wyraźnie wskazuje, że zasada niezależno-
ści publicznej radiofonii i telewizji przede wszystkim 
odnosi się do kwestii pewnej niezależności od rządu. 
W 1992 r., kiedy te zasady były wprowadzane, kiedy 
kreowano publiczne radio i telewizję, było odejście od 
systemu, w którym publiczne radio i publiczna telewi-
zja były organem rządowym. Tak to było, był Komitet 
do Spraw Radia i Telewizji, agenda rządowa podle-
gająca bezpośrednio premierowi. Wejściem w nowy 
świat mediów publicznych, który w całej Europie jest 
rozpowszechniony, było właśnie stworzenie nowego 
systemu, w którym istnieje rada radiofonii i telewizji 
jako jeden z tych buforów. Chodziło w pierwszym 
rzędzie o odseparowanie radia i telewizji od rządu 
i powiązanej z nim większości parlamentarnej tak, by 
uniemożliwić traktowanie tych środków masowego 
przekazu jako politycznego instrumentu zarządza-
nia. Taki nakaz zachowania wewnętrznego plurali-
zmu w programach publicznej radiofonii i telewizji 
możliwy jest do zrealizowania tylko pod warunkiem 
zachowania wyraźnego dystansu od aktualnego dys-
ponenta politycznego. W tym celu ustawa o radiofonii 
i telewizji stworzyła trzy poziomy decyzji w spra-
wach publicznej radiofonii i telewizji: Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, a w ramach spółek publicznej 
radiofonii i telewizji rady nadzorcze oraz zarządy.

Na zakończenie można jeszcze przywołać z tej 
uchwały trybunału taki fragment: „racją istnienia 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest nie tylko 
stworzenie nowego organu państwowego, ale dążenie 
do zabezpieczenia niezależności publicznego radia i te-
lewizji. Wartością niejako wyjściową jest właśnie owa 
niezależność, bo tylko przy jej istnieniu i przestrzeganiu 
możliwe jest rzeczywiste zapewnienie wolności słowa 
i prawa do informacji.” Mając powyższe na uwadze, 
trybunał stwierdził, odnosząc się do możliwości od-
woływania członków rad nadzorczych przez ministra 
finansów – wtedy prawdopodobnie nie było odpowied-
nika ministra skarbu – że „groziłoby to całkowitym per-
sonalnym uzależnieniem rad nadzorczych od ministra 
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nia mediów publicznych na przykładzie BBC. Można 
sobie tam o tym poczytać, ale też w innych miejscach.

Ale pytanie moje dotyczy czegoś innego. 
Będziemy mieli na okres kilku miesięcy sytuację, 
w której zostanie wymieniona rada, zarząd i dyrekcje 
poszczególnych oddziałów regionalnych. I ta sytu-
acja będzie trwała kilka miesięcy. Osoby, które będą 
w to wchodziły, mają, jak wiemy, dosyć mgliście opi-
sane w tej nowelizacji ustawy kompetencje. Proszę 
powiedzieć, jak pana zdaniem może to wpłynąć na 
kondycję spółki, na jakość programu, kontentu, na 
reklamodawców itd. Czy mógłby pan podzielić się 
z nami taką refleksją? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 
Nie.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Członek  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Krzysztof Luft:

No, odpowiedź na to pytanie jest trudna, dlatego 
że to zależy od tego, jakie osoby będą powołane 
na te stanowiska, a my tego nie wiemy. I to jest 
pewien problem, że my tego nie wiemy. To zna-
czy nie chodzi o to, że problemem jest to, że my 
nie wiemy, jakie będą konkretne nazwiska, tylko 
chodzi o to, że cały ten proces powoływania tych 
nowych osób będzie całkowicie uznaniowy i że 
będzie poza możliwością jakiejkolwiek – no, jakby 
to powiedzieć? – przejrzystości, poza możliwością 
obserwowania tego przez opinię publiczną. I to jest 
pewien problem. Ale, wie pani, każde przyjście 
każdego nowego zarządu do jakiejś instytucji jest 
oczywiście pewnym problemem polegającym na 
tym, że przez pewien czas ci ludzie w jakiś sposób 
wnikają w problematykę. Z tym że problemem nie 
jest to, że to są nowe osoby, tylko problemem jest 
to, że sposób ich powołania nie uwzględnia moż-
liwości pewnej weryfikacji wobec innych organów 
i wobec opinii publicznej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: Nie.)
Nie, rozumiem, że nie.
Czy są jakieś pytania do pana ministra?
Pan marszałek Borusewicz.

Członek  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Krzysztof Luft:

Panie Senatorze, takich wyliczeń oczywiście 
nie ma, bo ich być nie może, to jest nie do uchwy-
cenia. Ja mogę panu senatorowi odpowiedzieć, że 
wskazanie bezpośredniego związku pomiędzy tymi 
apelami a spadkiem abonamentu, takiego na twar-
do, byłoby oczywiście dosyć trudne, ale w taki po-
toczny sposób można powiedzieć, że jakiś wpływ 
mogło to mieć. W krytycznym roku 2011 wpływ 
z abonamentu spadł do najniższego poziomu, chy-
ba do 520 milionów zł rocznie, jednakowoż udało 
się nam doprowadzić do zatrzymania tego trendu 
i znacznego wzrostu wpływów abonamentowych, do 
750 milionów zł w roku ubiegłym, ale rzeczywiście 
jest to duża…

(Senator Jan Dobrzyński: Proszę o odpowiedź na 
piśmie.)

Proszę?
(Senator Jan Dobrzyński: Proszę o odpowiedź na 

piśmie, jak dokładnie…)
Ale, Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: O odpowiedź na piśmie, 

jak w poszczególnych latach od momentu rozpoczęcia 
sprawowania funkcji premiera przez Donalda Tuska 
się kształtowały te wpływy w związku…)

Panie Senatorze, oczywiście my możemy odpo-
wiedzieć na piśmie, ale od razu panu mówię, że nie 
da się zrobić czegoś takiego jak powiedzieć, że to 
spowodowało…

(Senator Jan Dobrzyński: Ale tak jak potraficie, 
Panie Ministrze. Ja się nie spodziewam…)

(Senator Waldemar Bonkowski: Ile było przed, 
ile było po…)

Ale wie pan… Wie pan, proces spadku wpływów 
z abonamentu trwa od kilkunastu lat. To nie jest tak, 
że to jest związane tylko z tym jednym faktem…

(Senator Jan Dobrzyński: Pan mnie nie rozumie, 
Panie Ministrze? Proszę przygotować odpowiedź na 
piśmie. O czym ta rozmowa?)

Dobrze. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Chciałabym podziękować panu za to, że powie-
dział pan… Chciałabym podziękować panu za to, 
że powiedział pan, jako to jest w BBC. Pewnie i tak 
niewielu to zrozumiało, ale ja odsyłam do tego, bo nie 
tylko na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
można przeczytać, jak wygląda sprawa uspołecznie-
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Senator Barbara Zdrojewska:

Ja bardzo dziękuję, Panie Ministrze, cieszę się, 
że przyszedł pan dzisiaj i będzie pan odpowiadał na 
nasze pytania. Cieszę się, że jest osoba z ministerstwa 
kultury, ale chciałabym od razu zapytać, czy jest rów-
nież przedstawiciel ministra skarbu, który za parę dni 
będzie powoływał…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, jest pan mini-
ster Czabański jako reprezentant rządu.)

Nie ma. W takim razie skieruję pytanie do pana 
ministra Czabańskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Wiemy, że zajmował się pan projektem nowej usta-

wy o mediach. Myśmy długo dyskutowali w naszym 
gronie, w czasie posiedzenia komisji padały nawet 
takie wypowiedzi, że w zasadzie chyba niewiele osób 
w Polsce ma wątpliwości co do tego, że potrzebna jest 
nowa ustawa medialna. Powiem szczerze, że myślę, 
że z chęcią włączylibyśmy się w tę dyskusję, bardzo 
ważną, istotną i potrzebną.

Proszę powiedzieć, co się stało, że po opubliko-
waniu przez pana na Facebooku jakiejś jednej strony 
tej ustawy, później to nagle zniknęło i projekt ten 
nie ujrzał światła dziennego, a dowiedzieliśmy się, 
że grupa posłów zaproponowała wymianę wszyst-
kich dyrektorów zarządu i rady oraz w konsekwencji 
dyrektorów oddziałów regionalnych, czyli de facto 
ustawę, nowelę, która jest tylko nowelą kadrową. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Jeżeli nie, to bardzo proszę pana ministra o za-

branie głosu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Krzysztof Czabański:

Dzień dobry państwu.
Dziękuję za zaproszenie najpierw na posiedze-

nie komisji wczoraj przez pana przewodniczącego 
Fedorowicza i dzisiaj na obrady Senatu.

Ja muszę zacząć od tego, że rząd nie powziął 
żadnego stanowiska w sprawie tego projektu, 
w związku z tym nie będę przedstawiał stanowiska 
rządu w tej sprawie, tylko co najwyżej swoje pry-
watne opinie. Na ile one będą dla państwa intere-
sujące, to już nie mnie oceniać. Parę lat w mediach 
spędziłem, więc postaram się zgodnie ze swoją 
wiedzą i doświadczeniem medialnym odpowiadać 
na państwa pytania.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, ja mam pytania do pana ministra 
Czabańskiego.

Dlaczego rząd nie wniósł projektu tej ustawy? Ona 
jest ważna z punktu widzenia rządu. Przecież rząd 
otrzymuje tu bezpośrednio nowe kompetencje. I to 
jest pierwsze pytanie ode mnie.

I drugie. Jakie jest stanowisko rządu, a jeżeli nie 
ma stanowiska rządu, to jakie jest stanowisko resortu 
wobec tej ustawy?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra 

Czabańskiego?
Bardzo proszę, pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:

Panie Ministrze, ja mam pytanie czysto prak-
tycznie. Już wcześniej próbowałem drążyć ten te-
mat. Państwo w projekcie ustawy przewidzieliście, 
że rada nadzorcza spółki liczy trzech członków. Od 
strony praktycznej wydaje mi się, że trzech członków 
to trochę szczupła liczba. W praktyce w dużych spół-
kach prawa handlowego zwykle przyjmuje się liczbę 
od pięciu wzwyż. Tu z różnych względów moglibyście 
państwo przyjąć od trzech do pięciu, co bardzo moc-
no usprawniłoby pracę rad, bo w sytuacji chociażby 
choroby jednego członka rady ta rada nie mogłaby 
decydować. I moje pytanie jest takie: czy nie uważa 
pan, że byłoby zasadne taką poprawkę wprowadzić?

A druga poprawka, która w mojej ocenie też by-
łaby zasadna i też w jej sprawie opinię pana ministra 
chciałbym usłyszeć. W art. 4 państwo ograniczacie 
tę ustawę czasowo do 30 czerwca 2016 r. A ja jako 
prawnik, gdy to czytam, to… Gdyby się okazało, 
że z różnych względów nie zostanie uchwalone nic 
w zamian, a ta ustawa straci moc, to co wtedy? Wtedy 
wracamy do punktu wyjścia, czyli wszystkie decyzje 
podjęte na podstawie tej ustawy stracą moc i w to 
miejsce Krajowa Rada będzie miała się wypowie-
dzieć? To spowoduje czy to może spowodować gi-
gantyczny chaos w mediach publicznych. I taka jest 
moja uwaga, że być może nie należałoby czasowo 
ograniczać tej ustawy, a zamiast tego w przyszłości, 
w nowej ustawie, uchylać po prostu zapisy tej ustawy. 
Co pan minister o tym sądzi?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Pani senator Zdrojewska.



180
7. posiedzenie Senatu w dniu 31 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (cd.)

(sekretarz stanu  K. Czabański) uchroni te media od komercjalizacji, zapewni tym 
mediom niezależność, niezależność od tego, że jak 
przychodzi… Państwo się tu upominają… Państwo 
boją się, że będą jakieś zmiany w oddziałach regio-
nalnych; pani senator Zdrojewska o tym wspomniała. 
Projekt tej ustawy, tej noweli… Jednak to jest nowela 
poselska, jak mówię, więc proszę nie…

(Senator Piotr Zientarski: To nie ma nic wspólnego 
z ustawą.)

Ten projekt nie zakłada zmian personalnych, on 
określa nowy tryb powoływania władz. Tam nie ma…

(Rozmowy na sali)
Pan senator Augustyn wczoraj, pamiętam, też 

tak reagował na posiedzeniu komisji. Ale był pan 
bardzo zadowolony z obecnego pluralizmu mediów 
publicznych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie.)
No jak nie? Przecież rozmawialiśmy wczoraj 

o 2.00 w nocy na posiedzeniu komisji…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, ale dziękuję 

za uznanie mediów…)
Bardzo. Mówił pan, że jest świetny balans.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Tak pan mówił, Panie Senatorze, że jest świetny 

balans.
(Senator Mieczysław Augustyn: W trybie spro-

stowania.)
A dlaczego jest ten balans? Dlatego, że wszy-

scy są niezadowoleni z tych mediów. Mówił pan, że 
wszyscy są niezadowoleni z tych mediów. I pan jest 
niezadowolony, i PiS jest niezadowolony, i PSL jest 
niezadowolony. Wszyscy są…

(Głos z sali: Tak, PiS zabiera wszystko…)
Tak było, więc…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to nie ozna-

cza, że jest świetnie, że wszystko wypada świetnie.)
Nie, ale pan mówił, że one są… że to jest najlepszy 

dowód, że one są pluralistyczne.
(Senator Czesław Ryszka: Nie każdy może być 

zadowolony.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Większość jest. 

I to też ważne.)
To niech pan popyta widzów, co oni myślą.
(Senator Mieczysław Augustyn: 75% myśli dobrze 

o mediach.)
(Senator Mieczysław Golba: W Platformie?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Proszę dać panu ministrowi odpowiedzieć na pyta-
nie. )

Proszę państwa, przepraszam. Może ja niepotrzeb-
nie wchodzę w te wątki polityczne. Panie Marszałku, 
przepraszam za ten ferwor, ale wypowiadam się nie 
w imieniu rządu, tylko jako publicysta i człowiek 
mediów od prawie pół wieku i człowiek wieku… 

Muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy dekla-
racja pani senator Zdrojewskiej chęci współdziała-
nia przy tej dużej ustawie medialnej, ponieważ po 
tych kilkunastu czy nawet już kilkudziesięciu latach 
obowiązywania dotychczasowej ustawy o radiofonii 
i telewizji publicznej widać wyraźnie konieczność 
dokonania dużej zmiany, z wielu powodów, również 
ze względu na to, że w tym czasie dosyć radykalnie 
zmienił się świat mediów, a tamta ustawa z natury 
rzeczy nie mogła tego uwzględnić. Ale również dla-
tego, że mamy już wieloletnie doświadczenia z funk-
cjonowania dotychczasowej ustawy, także jeśli chodzi 
o oddzielenie świata mediów od świata polityki, tak 
to nazwę. A to dlatego, że i w czasie debaty sejmowej, 
i u państwa, w Senacie, u państwa senatorów w czasie 
debaty słyszałem różne wypowiedzi o tym, jaki to 
jest wspaniały system, który w tej chwili obowiązuje, 
konkursów, poziomów decyzji, tylko tak się zawsze 
składa, że na końcu jest ten sam rezultat, jakikol-
wiek konkurs zostaje ogłoszony, zawsze wygrywa go 
przedstawiciel Platformy, SLD albo PSL.

(Głos z sali: Tak, tak.)
(Oklaski)
Tak to wygląda w praktyce. Nie jest to dobra 

praktyka. I ja się zgadzam, że ona nie jest dobra – 
niezależnie od barw partyjnych. Jednak mamy takie 
doświadczenie, jakie mamy. Jeżeli mamy rozmawiać 
rzeczowo o koniecznych zmianach, to nie ulegajmy 
jakimś frazesom, tylko mówmy sobie szczerze, jak 
jest. My szukamy możliwości zmiany poprzez zmia-
nę dużej ustawy, między innymi tej, ale zasadniczą 
sprawą przy tej ustawie jest sprawa finansów. Nie 
wiem, czy państwo sobie zdają sprawę… Minister 
Luft – nie wnikam w jego intencje – omija tę sprawę. 
Ja nie mówię, że jest zły, ale…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, ja zaraz powiem, co pan omija, 

to wtedy pan będzie protestował. Omija pan sprawę 
finansów mediów publicznych. Tym mediom grozi 
krach. Padło tu pytanie, ile kosztował media publiczne 
apel Tuska i działania Platformy Obywatelskiej. Pan 
mówi, że tego nie można wyliczyć. A ja panu powiem, 
że można, bo ja byłem wtedy prezesem Polskiego 
Radia. Tąpnięcie z roku na rok to było 30 milionów zł, 
jeśli chodzi o Polskie Radio. I ja panu powiem, że 
za apel premiera Tuska – czy za sugestię, bo to nie 
był taki wprost apel – wygłoszony jeszcze w kam-
panii wyborczej przed wyborami w 2007 r., Polskie 
Radio, tak zwane duże radio zapłaciło 30 milionów zł. 
Można to wyliczyć, ale zostawmy to. Chodzi o to, że 
nie ma zdrowych fundamentów finansowych w me-
diach publicznych. I jednym z głównych celów dużej 
ustawy medialnej będzie zbudowanie nowego syste-
mu finansowania tych mediów, takiego systemu, który 
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(sekretarz stanu  K. Czabański) wych. I to jest rzeczywistość mediów, o której to 
rzeczywistości państwo, część z państwa, zapomina-
cie w dzisiejszej dyskusji. My musimy to wszystko 
zmienić, naprawić media. I musimy spowodować taką 
sytuację, w której same media, ich kierownictwa, 
też będą chciały wspomnianej naprawy. I takie kie-
rownictwa zostaną, jak rozumiem, powołane przez 
ministra skarbu państwa. Ale jakie one będą – o to 
proszę mnie nie pytać. (Oklaski)

(Senator Stanisław Karczewski: Dobre.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Fedorowicz.
(Senator Jan Filip Libicki: Fedor, walcz!)

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym, żebyście bardzo poważnie potrakto-

wali dzisiejszy wieczór i ostatnie noce, ze względu 
na to, że…

(Senator Jarosław Rusiecki: Jest dopiero 15.00.)
…znaleźliśmy się w sytuacji, w jakiej nie byliśmy 

od bardzo, bardzo dawna. A sytuacja jest trudna dla 
nas wszystkich. Ja sobie przypominam, że tak samo 
stało się dziesięć lat temu. Zwykle jak PiS przejmu-
je władzę, to musimy obradować po nocach i przed 
Nowym Rokiem. Nie wiem, czy to jest już taki…

(Senator Jarosław Rusiecki: Jest godzina 15.00.)
Proszę mi nie przeszkadzać, Panie… Pan to sobie 

powie potem, dobrze?
(Senator Mieczysław Golba: Odrabiamy zaległo-

ści.)
W związku z tym… Mówię to jako człowiek, który 

się z tym absolutnie nie zgadza. To, Panie Marszałku, 
jest jakiś nonsens, żeby poważni, starsi senatorowie, 
wybrańcy narodu, którzy zasłużyli na ten wybór, 
niektórzy dosyć już poharatani przez życie, przez 
całe godziny siedzieli tu po nocach.

Ale jeżeli już stoimy przed tak ważną sprawą, to 
ja, Panie Ministrze, jako człowiek mediów od prawie 
pięćdziesięciu lat, jako ofiara mediów i ofiara polity-
ki medialnej, pozwolę sobie powiedzieć, że to, nad 
czym dzisiaj pracujemy, to jest jakieś ustawodawcze 
kuriozum.

Jakieś dwa lata temu przyjechali do nas parla-
mentarzyści ukraińscy, którzy na spotkaniu z przed-
stawicielami komisji sejmowej, złożonej oczywiście 
z przedstawicieli PiS i wszystkich innych partii, pro-
sili nas, żebyśmy im pokazali, w jaki sposób można 
zmienić media państwowe czy też narodowe w media 

Przepraszam, Panie Marszałku, nie będę się rozga-
dywał, bo…

(Głos z sali: Może byśmy poszli na sylwestra… 
Mam zaproszenie na sylwestra.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Ministrze, 
pan senator Fedorowicz…)

Duża ustawa medialna wymaga jednak pewnego 
czasu. Zwłaszcza system finansowania mediów jest 
materią bardzo delikatną, bardzo skomplikowaną, 
minister Luft, którego znowu pozwolę sobie, że tak 
się wyrażę, zaczepić, wie o tym najlepiej, ponieważ 
przez ostatnich sześć czy siedem lat Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji zapowiadała nowy system fi-
nansowania mediów publicznych, a do tej pory go 
nie mamy.

(Senator Czesław Ryszka: Od piętnastu lat go nie 
mamy.)

No, nie mamy, nie mamy.
Żyjecie obecnie, jako media publiczne – bo 

Krajowa Rada tym zarządza – ze ściągania zaległo-
ści abonamentowych. Z bieżącego abonamentu… 8% 
ludzi płaci bieżący abonament. To oznacza, że jak 
skończą się zaległości abonamentowe, z których teraz 
żyją media publiczne, to nastąpi krach finansowy. 
Wspomniana duża ustawa medialna to dla mediów 
życie. Proszę wreszcie przyjąć to do wiadomości. Bez 
tej dużej ustawy medialnej media publiczne w Polsce 
zginą. Możemy o nich zapomnieć.

(Senator Jadwiga Rotnicka: A bez małej ustawy?)
(Senator Mieczysław Augustyn: My mówimy 

o małej.)
Tak, państwo mówicie o małej. Ja mogę się wy-

powiedzieć, przedstawić swoje prywatne zdanie na 
temat tej inicjatywy poselskiej. Media, zarządy tych 
mediów, instytucje państwowe, również zapisane 
w konstytucji, dziwnie zapisane, jak regulator, któ-
rym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, któ-
ra jednocześnie powołuje władze mediów publicz-
nych, a reguluje cały rynek medialny… To jest jakaś 
sprzeczność nie do przyjęcia, nigdzie niespotykana. 
I my to chcemy zmienić. Media publiczne powin-
ny być wyjęte spod władztwa kadrowego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. I będą wyjęte spod tego 
władztwa, jak państwo wiecie. I żeby przeprowadzić 
wspomnianą dużą reformę, różne instytucje publicz-
ne, między innymi Krajowa Rada, ale również wła-
dze mediów publicznych, muszą współdziałać przy 
przekształceniach, o których tu mowa, racjonalnie 
i rzeczowo. Trzeba dokładnie obejrzeć wspomniane 
spółki, po siedmiu latach zarządzania przez jedną 
grupę polityczną. Trzeba je obejrzeć, bo ich stan jest 
fatalny. Ich stan kadrowy… Ludzie zostali wyrzuce-
ni do firm leasingowych, pracownicy merytoryczni 
są traktowani jak pracownicy na umowach śmiecio-
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(senator J. Fedorowicz) dyrektywę europejską o przepływie obywateli. W tej 
sytuacji na ten temat najprawdopodobniej będzie wy-
powiadał się pan minister. Nie wiem, czy jeszcze bę-
dzie na ten temat debata.

Nie chciałbym za długo mówić, bo bardzo dużo 
ważnych rzeczy zostało tu powiedziane. Padło tutaj 
na tej sali i wczoraj na tym nocnym posiedzeniu ko-
misji, które prowadziłem, że minister skarbu państwa 
będzie właściwszy w mianowaniu szefa niż teoretycz-
nie niezależny od polityków organ, jakim jest Krajowa 
Rada czy rada nadzorcza. No to ja pytam, kto bę-
dzie tym człowiekiem. Na początku tego wystąpienia 
napisałem sobie takie jedno słowo… My nie mamy 
w ogóle do siebie zaufania. Jeżeli my nie mamy do 
siebie zaufania, to nie mamy zaufania do tych struktur 
i do tych ludzi, których powołujemy. Jeżeli będziemy 
zachowywać się w ten sposób, że będziemy podważać 
zaufanie do najwybitniejszych czasami obywateli na-
szego kraju, którzy zajmują miejsca w tych spółkach, 
to powstanie problem. Ja się zgadzam z kolegami, któ-
rzy twierdzą, że może być wybiórczo… Mniej miej-
sca może być dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, 
a więcej dla pana Petru. To się zdarza, ale tłumaczono 
nam wczoraj na posiedzeniu komisji, że jak się na to 
spojrzy globalnie czy w dłuższym terminie, to widać, 
że to się wyrównuje. Nigdy nie będziemy zadowoleni. 
I nie chciałbym, żeby do obiegu społecznego weszły 
dwa słowa dotyczące tej małej nowelki. Wiecie pań-
stwo, jak ją nazywają? Niektórzy, Panie Marszałku, 
nazywają ją ustawką, co już padło, a są również tacy, 
którzy mówią, że to jest chwilówka. Po wczorajszym 
moim pytaniu do pani poseł wnioskodawczyni o to, 
po co my to robimy, i jaki jest interes publiczny – 
przed wprowadzeniem tej dużej ustawy, która, jak 
powiedziano, a to są dzisiejsze słowa pana ministra 
Czabańskiego, ukaże się w kwietniu – w tym, żeby 
tych wszystkich ludzi zwalniać… Nie znam jeszcze 
procedur, ale prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić 
poważne odprawy. Może pan minister mi odpowie – 
nie wiem, może na piśmie – czy będą odprawy dla 
tych ludzi zwalnianych. Czy ci nowo powołani, którzy 
prawdopodobnie od jutra czy od 2 stycznia zajmą 
stanowiska, a nie mają trybu odwoławczego i będzie 
mógł ich pan odwołać… nie pan, minister skarbu 
w każdym momencie, będą mieć płacone odprawy? 
Czy to nie jest jakieś kolesiostwo? Powołuję się na 
te same słowa, które padały z pana ust jako zarzuty 
w stosunku do nas. Nie uważam się za człowieka bez 
skazy. Oczywiście ja – w imieniu klubu będą to na 
pewno przedstawiać ważniejsi ode mnie – jestem za 
tym, żeby odrzucić absolutnie bez żadnych poprawek 
tę ustawę. Chcę dodać jeszcze jedno: w Senacie ta 
debata odbywa się w sposób kulturalny, tak, w spo-
sób kulturalny. Ja chciałem się przygotować i przez 
dziesięć lat byłem w prezydium komisji, która zajmuje 
się wyłącznie mediami i kulturą. I muszę wam powie-

obywatelskie i publiczne. I wtedy, na wielogodzin-
nej konferencji, która odbywała się w sali spotkań 
międzynarodowych w Sejmie, wskazywaliśmy na 
nasze rozwiązania, które do dzisiaj były obowiązu-
jące i bardzo piękne, bo demokratyczne. Mówiliśmy 
o głównym regulatorze konstytucyjnym, którym jest 
Krajowa Rada, o tym, w jaki sposób jest ona wy-
bierana, i o tym, że sukcesem demokracji jest to, że 
Sejm wskazuje dwóch członków rady, Senat wskazuje 
jednego, a pan prezydent wskazuje dwóch. Niestety 
są również…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, czy mógłby pan poprosić ko-

legów…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój na 

sali!)
Nie. Nie o spokój…
No dobrze. Wskazywaliśmy na regulacje, które 

powstawały w ostatnim okresie, na przykład na to, 
żeby powoływać do rad nadzorczych osoby wskazane 
przez uniwersytety, stowarzyszenia twórcze i organi-
zacje twórcze. Staraliśmy się, co oczywiście nie do 
końca się udało i o czym mówiliśmy na tej sali, żeby 
to wszystko było jak najbardziej przejrzyste i trans-
parentne.

Ustawa medialna jest konieczna i mówiliśmy 
o tym przez ostatnie kilka lat. Przypominam, że 
przymierzaliśmy się do tej ustawy dwukrotnie. Nie 
udało nam się jej opracować z różnych przyczyn. Za 
pierwszym razem była to przyczyna polityczna. Pan 
Napieralski jest tu świadkiem, że świętej pamięci pan 
prezydent Kaczyński po rozmowie z nim zatrzymał 
projekt ustawy. Prace prowadziliśmy wówczas razem, 
oczywiście ze wsparciem SLD.

Za drugim razem prawie wszystko było już go-
towe i na realizację ustawy miały być przeznaczo-
ne pieniądze publiczne, ale przyszedł kryzys, który 
spowodował zatrzymanie prac. I przez kolejne lata 
rzeczywiście nie udało się opracować tej ustawy, bo 
nie było takiej woli politycznej.

I oto nagle otrzymujemy projekt ustawy, która 
kompletnie wszystko rozwala. Jest to taka mała no-
welka. Padają tam słowa – tego oczywiście nie ma 
w projekcie ustawy – że w przyszłości mają to być me-
dia narodowe, co nie brzmi najlepiej. Nie brzmi to naj-
lepiej ani w świecie, ani w Europie. I Europa poprzez 
swoje stowarzyszenia przeciwko temu wszystkiemu 
protestuje. My oczywiście nie zwracamy na to uwagi, 
bo my nigdy nie zwracamy na takie rzeczy uwagi 
albo się oburzamy, że ktoś chce nam coś wypomnieć.

I jeżeli na przykład niekonstytucyjny okazuje się 
zapis, który mówi, że tylko obywatele polscy mają 
prawo do wzięcia udziału… do kandydowania na 
określone stanowiska… My tu oczywiście łamiemy 
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(senator J. Fedorowicz) od czasu panowania Jana Olbrachta. Przypominam 
państwu, że takie spory, choć odległe historycznie, 
o to, jak powinno państwo funkcjonować, były bar-
dzo żywe. Z tej wielkiej idei republiki opartej na 
silnych filarach – jednym z tych filarów był król, 
innym parlament – niestety nie udało się stworzyć 
silnego państwa, bo na początku XVII wieku doszło 
do procesu, który, że tak powiem, w długim trwa-
niu historycznym skończył się rozkładem państwa. 
System ten z tej tak pięknie zapowiadającej się de-
mokracji zmienił się w oligarchię, czyli w rządy 
nielicznych. Demos i kratos – stare greckie pojęcia, 
które przyświecały polskiej szlachcie w budowaniu 
tego państwa wolności, zostały zastąpione pojęciem 
oligarchii, czyli faktycznie dostępu do dóbr wy-
twarzanych przez naród, czy też, szerzej mówiąc, 
całą społeczność… Chodziło o to, że zawłaszczały 
te dobra poszczególne grupy. Naszym zdaniem po 
dwudziestu sześciu latach przemian w Polsce dziś 
stajemy przed podobnym pytaniem: czy w Polsce ma 
rządzić lud poprzez demokratyczne procedury, czy 
też w Polsce ma umacniać się pewien stan oligarchii? 
Uważamy, że te dwadzieścia sześć lat, a szczególnie 
te ostatnie wybory, pokazują, że duża część tego na-
rodu czy społeczeństwa chciała zmiany. I to są fakty, 
które wszyscy tu przyjmujemy. Nikt w tym gronie, 
jak mam nadzieję, tego nie podważa. Z dniem wy-
borów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odniosło aż 
taki sukces, nieprzewidziany przecież przez wielu 
komentatorów, duża część mediów – mówię teraz 
o mediach publicznych – ogłosiła, a przynajmniej 
my mamy takie wrażenie i nasz elektorat, koniec 
świata, ogłosiła, że oto do władzy dochodzą ludzie 
niepoważni. Jak to jeden z szanowanych komentato-
rów dziennikarzy w telewizji TVP Info 23 grudnia, 
na dzień przed Wigilią, powiedział: do władzy doszli 
ludzie dzicy i grupa przestępcza.

(Senator Czesław Ryszka: A prezydent to mario-
netka.)

No przepraszam bardzo, ale czy tu siedzą przed-
stawiciele grupy przestępczej? Jaki poziom dyskusji 
jest dopuszczalny w mediach, które faktycznie uży-
wają dzisiaj politycznej pałki jako już nie czwarta 
władza, ale pierwsza? My nie chcemy stworzyć me-
diów PiS, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wreszcie 
zacząć poważną dyskusję, o której wielu z państwa 
dzisiaj już mówi, na temat tego, jak dalej ma wyglądać 
etap budowania mediów. Zazdrościmy Brytyjczykom, 
ale rada BBC jest dziewięcioosobowa i jest powoły-
wana przez rząd. Oczywiście są też przedstawiciele 
tych, którzy płacą abonament, ale zupełnie inaczej ta 
struktura wygląda. Ja bym prosił, żebyście nie robili 
państwo z nas jakiegoś intelektualnego zaścianka, 
ludzi, którzy nie mają o niczym pojęcia, ludzi, któ-
rzy w Europie skazani są na jakiś margines, bo tak 
nie jest.

dzieć, że siedziałem na sali sejmowej, tam na górze 
i mój ogromny niepokój wzbudzało to, co działo się 
na sali sejmowej wyłącznie w związku z tą ustawą 
wśród młodych ludzi, wśród młodych posłów, których 
zobaczyłem, dla których kompletną nowością jest to, 
że nagle w tym kraju, który jest wzorem wolności dla 
Europy Środkowej, dzieje się coś takiego, że w nocy, 
w Sylwestra…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przepraszam, ale dbam też o pana plany sylwestrowe. 
Minęło 10 minut.)

(Głos z sali: Tak jest.)
Dziękuję bardzo. Dyscyplinuję się, konkluduję, idę 

do lekarza, bo mi ciśnienie rośnie, a państwu życzę 
zdrowych świąt. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dużo zdrowia, Panie Senatorze.
Pan senator Gaweł, bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Właściwie my musimy tłumaczyć – i to jest istot-

ne, żeby mówić o tym jak najczęściej – o co nam 
chodzi. Ta linia podziału musi być widoczna po to, 
żeby społeczeństwo w demokratycznych warunkach 
mogło wyrobić sobie zdanie na temat tego, co się 
w Polsce dzieje w ostatnich dniach czy tygodniach. 
Różne odniesienia historyczne moglibyśmy dzisiaj 
tutaj przywołać. Nie będę jednak mówił o wieku 
XVIII, bo nie mam zamiaru nikogo obrażać. Tak jak 
tutaj powiedział przed chwilą senator Fedorowicz, ta 
dyskusja w Senacie odbywa się na poziomie, który, 
powiedziałbym, jest poziomem senackim. Bo to, co 
dzieje się w Sejmie, jeżeli chodzi o poziom debaty 
publicznej, nie napawa optymizmem.

Szanowni Państwo, sięgnijmy do historii na przy-
kład wieku XVI. Oczywiście musimy zrozumieć, że 
były wówczas inne uwarunkowania, inny był na-
ród niż dzisiaj, bo wówczas mówiło się o narodzie 
szlacheckim. Starano się budować… Pan marszałek 
patrzy na mnie także jako historyk… Starano się 
budować ustrój, który nazwano potem demokracją 
szlachecką. Wiemy dobrze, że potem w historio-
grafii, szczególnie komunistycznej, zakopano go 
totalnie i wyciągnięto tylko te rzeczy, które były złe. 
My dzisiaj powinniśmy wracać do tej głównej idei, 
jaka przyświecała narodowi szlacheckiemu, a więc 
idei republiki, idei republikanizmu. To wszystko 
zawarte było w idei stworzenia instytucji państwo-
wych, w których jedną z podstawowych instytucji 
był parlament czy też od 1493 r. Sejm, czyli de facto 
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(senator R. Gaweł) minister Czabański, te media uratować przed ban-
kructwem. Warto sprawdzić, że tylko 8% abonamentu 
jest teraz płacone.

Prawdą jest, że projekt obecnej nowelizacji ustawy 
o radiofonii i telewizji, nazywanej techniczną lub 
małą nowelizacją, nie jakąś ustawką, ma jedynie cza-
sowo przenieść powoływanie kierownictwa mediów 
publicznych w ręce ministra skarbu jako podmiotu 
właścicielskiego. Tak więc już nie Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji wybierałaby członków zarzą-
dów i rad nadzorczych, jak jest dotąd, ale będzie ich 
powoływał właśnie minister skarbu państwa. Także 
minister skarbu państwa powoła trzyosobowe rady 
nadzorcze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W tej 
chwili te ciała liczą w telewizji siedem osób, w radiu 
sześć. Zarząd telewizji ma być jednoosobowy, tak 
jak jest teraz, to się już sprawdziło. Podobnie będzie 
w Polskim Radiu; obecnie to jest zarząd dwuosobowy. 
Oddziałami terenowymi telewizji i radia dalej będą 
kierować dyrektorzy powoływani przez prezesów, 
jednak w tych oddziałach zostaną zlikwidowane – to 
ważne – rady nadzorcze.

Nie będę dalej przywoływał obowiązków ministra 
skarbu państwa, który do czasu powołania nowych 
władz na podstawie zmienionych przepisów będzie 
ponosił przed Sejmem odpowiedzialność za dzia-
łalność Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, jako 
spółek Skarbu Państwa w stu procentach, a nie, jak 
dotąd, spółek prawa handlowego. Ta nowa organiza-
cja mediów oczywiście nas najbardziej ciekawi. Ale 
w tej chwili mamy pierwszy etap reformy mediów 
publicznych, która będzie zmierzać do ustanowienia 
systemu mediów narodowych, czyli do przekształ-
cenia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni 
regionalnych, a także Polskiej Agencji Prasowej, ze 
spółek Skarbu Państwa, mają z nich zostać utwo-
rzone instytucje kultury, co szeroko motywował 
senator sprawozdawca Jan Maria Jackowski. O ile 
już wiadomo, kierownictwo tych instytucji, mediów 
narodowych będzie wybierane przez radę mediów 
narodowych. To pomyślna informacja. W ich skład 
wejdą eksperci z różnych dziedzin kultury i sztuki. 
Dodam jeszcze, co już można było wywnioskować ze 
słów ministra Czabańskiego, że właściwie powstaną 
dwie ustawy, jedna będzie dotyczyła przede wszyst-
kim misji mediów narodowych, a druga finansowania 
tych mediów.

Po co te zmiany? Wracam do tego podstawowego 
pytania. A choćby i po to, aby telewizja publiczna 
i Polskie Radio nie musiały ulegać komercji, ale za-
jęły się na przykład produkcją filmów, programów 
o polskiej historii i kulturze, a to są ustawowe zadania 
tych instytucji. To jest ich zasada misyjności w sfe-
rze kultury oraz informacji. Od lat media publiczne, 
zamiast pełnić misję, stały się wręcz stroną sporu 
politycznego, i to właśnie jest nie do zaakceptowania. 

Media niestety rządzą irracjonalnymi emocjami 
ludzi, i to widzimy. Ja nie słyszałem w publicznych 
mediach poważnego komentarza czy poważnej dys-
kusji dotyczących tego, co się dzieje w ostatnich tygo-
dniach. Dlaczego nikt nie mówi o tym, że część sił po-
litycznych chce doprowadzić do anarchii w państwie?

(Poruszenie na sali)
Jeżeli znany polityk namawia sędziów w Polsce 

do tego, żeby podjęli strajk, to jak to inaczej nazwać 
jak nie próbą anarchizacji?

Proszę państwa, ja naprawdę myślę, że to właśnie 
w mediach powinna ta dyskusja się odbywać w po-
ważny sposób i w taki, żeby ludziom w głowach nie 
mącić. Bo teraz odbywa się mącenie w głowach.

(Głos z sali: I o to chodzi.)
My jesteśmy za demokracją i jesteśmy za naszy-

mi ideami republikańskimi. Myślę, że wszystko uda 
się przeprowadzić, i nie dziwcie się, że idzie to tak 
szybko. Niech żyje republika! (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na początek chciałbym zacytować słowa posła 

Roberta Winnickiego z Ruchu Kukiz᾿15, który po-
wiedział w Sejmie: „Projekt ustawy o mediach pu-
blicznych jest brutalnie uczciwy, brutalnie szczery. 
Media publiczne w Polsce nigdy nie były mediami 
publicznymi, a prawie zawsze przez te dwadzieścia 
pięć lat były mediami rządowymi”. I dalej, krótko 
charakteryzując media publiczne, dodał już bardzo 
ostrą, surową ocenę: „Gorsze te media już być chyba 
nie mogą, gorsze niż teraz, kiedy króluje w nich, moż-
na powiedzieć śmiało, urbanowa propaganda firmo-
wana twarzą Tomasza Lisa”. Mocne słowa, prawda?

I właściwie w tym momencie mógłbym zakończyć 
własną ocenę mediów publicznych, ale równocześnie 
na podstawie tej mocnej oceny chciałbym wskazać 
właśnie na potrzebę ich naprawy. Nie trzeba bowiem 
być jakimś specjalistą, aby potwierdzić słowa posła 
Winnickiego, że media publiczne były i są mediami 
Platformy Obywatelskiej. Tak retorycznie zapytam: 
czy po 8 latach waszych rządów mogłyby być w ogóle 
inne? Czy w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość dąży 
tylko do przejęcia władzy w mediach, czy jednak 
uważa, że trzeba tę sytuację trochę uporządkować? 
A dokładnie mówiąc, jak powiedział przed chwilą 
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(senator C. Ryszka) Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Temat, jak powiedział jeden z moich poprzedni-
ków, a właściwie wszyscy, po obu stronach tej sali 
tak mówiliśmy, rzeczywiście jest i ważny, i poważny. 
Przede wszystkim ze względu na istotę, na to, jak 
istotną rolę pełnią w życiu publicznym publiczne me-
dia, jak ważne są dla obywateli. Jest to potwierdzone 
nie tylko w badaniach poziomu zaufania. Życzyłabym 
naprawdę każdemu rządowi, żeby cieszył się takim 
zaufaniem, jak publiczne media, chociaż przed chwilą 
dowiedziałam się, że sieją one zło i agresję. Tak nie 
jest. Widzowie tak nie uważają, widzowie te media 
lubią, mimo ich niewątpliwych wad.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę mi dać się wypowiedzieć. 

Panie Marszałku, panowie trochę mi przeszkadzają.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 

o spokój.)
Tymczasem my nie rozmawiamy w tej chwili 

o reformie mediów publicznych, bo to, co państwo 
nam zaoferowaliście, znowu nocą, jak zwykle, bez 
wcześniejszego zawiadomienia… Gdy myśmy byli 
na posiedzeniu i rozmawiali, dyskutowali o innych 
ważnych sprawach, wysyłaliście na skrzynki infor-
macje, bodajże po godzinie 10.00.

(Głos z sali: Sprawa niecierpiąca zwłoki.)
Dla pana to nie cierpi zwłoki, Szanowny Panie 

Senatorze, jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, a ja 
chcę panu powiedzieć, że ja nie cierpię, kiedy mu-
szę bez żadnego powodu pracować w takim tempie, 
a w tym przypadku nie było takiego powodu.

(Senator Czesław Ryszka: To jest sprawa niecier-
piąca zwłoki.)

Nie było powodu do takiego pośpiechu. 
Zadawaliśmy takie pytania o 2.00 w nocy na posie-
dzeniu komisji…

(Senator Czesław Ryszka: Za to nam płacą.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Właśnie.)
…i nie dowiedzieliśmy się, dlaczego tak jest, jaki 

jest tego powód. Tu też wielokrotnie padało to pytanie 
ze strony moich kolegów i nadal nie wiemy, dlaczego 
nie możecie państwo poczekać te parę miesięcy. Czy 
ci państwa koledzy – za chwilę oni będą nazywani 
kolesiami, a mniej więcej wiadomo, nazwiska już 
chodzą po prasie, po mediach – nie mogli poczekać 
te parę miesięcy na objęcie władzy w tych spółkach 
czy w mediach publicznych?

Chciałabym też zwrócić uwagę na pewną sprawę, 
bo i sama się na tym złapałam. Cały czas przedsta-
wiacie państwo bardzo negatywny obraz mediów 
publicznych, a zapominacie państwo, że media pu-
bliczne to nie tylko telewizja, której da się bronić, bo 
widzowie ją lubią, ale to także Polskie Radio, które 

Nie ma w mediach publicznych rzetelnej, obiektywnej 
informacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, i to 
już było tutaj mówione, na czele ze swoim przewodni-
czącym Janem Dworakiem, wyłania rady nadzorcze 
dla mediów publicznych, a te rady nadzorcze powo-
łują do rządzenia telewizją publiczną nierzadko ludzi 
wprost z rządu czy parlamentu. Stąd mamy dzisiaj 
tę falę emocji w mediach. Głosi się hasła bez prece-
densu, że jesteśmy w stanie wojny domowej, padają 
określenia, że mamy w Polsce dyktaturę, wodza na 
modłę Hitlera, zamach stanu… Wszystko to wskazuje 
na to, że dziennikarze są całkowicie zależni od tych, 
którzy im te hasła podpowiadają, całkowicie zależ-
ni od politycznych decydentów, od zarządzających 
mediami, a w wielu przypadkach także od obcego 
kapitału.

Przy obecnym monopolu ideologii liberalnych, 
postmodernistycznych, dochodzi w mediach do 
ogromnych manipulacji, do inżynierii społecznej na 
gigantyczną skalę. I niestety właśnie w tę swego ro-
dzaju rewolucję kulturalną wciągnięto również media 
publiczne. Stopień agresji, jaka leje się z telewizji 
publicznej, jest nie do zaakceptowania, w mediach pu-
blicznych widać nawet większą agresję niż w mediach 
prywatnych, choć to media publiczne mają większy 
obowiązek zachowania neutralności i obiektywizmu. 
To media publiczne działają tak, jakby chciały wypro-
wadzić ludzi na ulice, jakby chciały doprowadzić do 
swego rodzaju wojny domowej, i dlatego potrzebne są 
media, które spokojnie wyjaśnią sytuację, uspokoją 
nastroje społeczne, przestaną jątrzyć i nie będą jedno-
znacznie stawać po jednej stronie tego politycznego 
sporu.

Kończąc, chcę potwierdzić, że reforma mediów 
publicznych jest, proszę państwa, częścią głębokich 
zmian w państwie, zmian, na które oczekuje spo-
łeczeństwo, zmian, które  zapowiadał rząd Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, 
zmian, ze względu na które wyborcy oddali nam 
władzę. Będą to zmiany i reformy, na które czeka-
ją Polacy. Nie straszmy ludzi wojną domową, nie 
straszmy innymi zagrożeniami, na przykład tym, że 
gdy rodziny otrzymają 500 zł miesięcznie na dziec-
ko, to spowoduje to zapaść budżetu i reszta oby-
wateli pójdzie z torbami. To są ideologiczne hasła, 
których nie wolno powtarzać, a ta atmosfera grozy 
lejąca się z mediów publicznych tylko potwierdza, 
że te media publiczne należy zmienić od podstaw. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Zdrojewska.
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(senator B. Zdrojewska) …czy wolne media to są media powoływane 
jednoosobowo przez ministra skarbu, pana Dawida 
Jackiewicza, który jest moim kolegą z Wrocławia, ale 
nie ma żadnych…

(Senator Mieczysław Golba: Proszę, jest 
z Wrocławia.)

Tak, pochodzi z Wrocławia, jednak nie słyszałam 
nigdy o jakichkolwiek jego kompetencjach dotyczą-
cych mediów ani też kompetencjach dotyczących 
chociażby kultury, a wiele tutaj o kulturze dzisiaj 
mówiliśmy, prawda?

Tak że poddaję państwu w tym nastroju to pod 
zastanowienie. Być może tych parę miesięcy, w któ-
rych to się stanie, poza spustoszeniem, które pań-
stwo zrobicie, często wśród znakomitych fachow-
ców, zastępując ich swoimi fachowcami, przyda się 
państwu, żebyście się państwo zastanowili, czy tych 
trzech miesięcy, czy tych sześciu miesięcy nie uda 
się państwu wykorzystać do tego, żeby postarać się 
naprawdę – a tutaj parę takich głosów z państwa 
strony padło – stworzyć ustawę medialną, która da 
w mediach miejsce nie tylko narodowi, ale całemu 
społeczeństwu. Bo w naszym społeczeństwie mamy 
nie tylko jeden naród, inne narody też są, przedstawi-
ciele innych narodów są w naszym społeczeństwie. To 
po pierwsze. Po drugie, chodzi o to, żeby różne opcje 
mogły się pojawiać, tak jak to się dzieje w tej chwili 
w telewizji publicznej. I mam nadzieję, że państwu 
uda się to, co się do tej pory nie udało żadnej telewizji, 
to znaczy że telewizja naprawdę będzie obiektywna, 
w co ja do końca też za bardzo nie wierzę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Golba: Trzeba sukienkę na-

szykować i na rynek.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan minister Czabański obiecał nam Inflanty: 

piękną, kompleksową ustawę…
(Senator Mieczysław Golba: Co?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Rok Sienkiewicza.)
Obiecał nam Inflanty, a w tej chwili mamy kon-

kret: ustawę, która zajmuje się tylko personaliami. 
Ścina ona całe kierownictwo radia i telewizji, radia 
publicznego, a także nieco później, w późniejszym 
okresie rady nadzorcze i zarządy rozgłośni regional-
nych w całości, niezależnie od tego, jak oceniamy 
poszczególne środki przekazu. Chciałoby się powie-
dzieć w tej poetyce: Polacy, nie śpijcie, larum grają!

(Senator Jan Dobrzyński: Seneka.)

od lat cieszy się nie tylko ogromnym zaufaniem, nie 
tylko ma wielkie zasługi dla polskiej kultury, ale też 
pod adresem którego nie słyszałam tu żadnego za-
rzutu. Zatem pytam, dlaczego państwo chcecie tak 
gwałtownie zmieniać tak niedawno powołane władze 
w Polskim Radiu, tak jak w telewizji.

(Senator Mieczysław Golba: Polacy na to czekają. 
Wszyscy.

Pan mi mówi, że Polacy na to czekają. Ja panu 
powiem, że we Wrocławiu chyba na to nie czekają. 
Bo ja byłam…

(Senator Mieczysław Golba: Czekają.)
Proszę pana, senator PiS przegrał ze mną w moim 

okręgu wyborczym. Skoro tu stoję, to znaczy to…
(Senator Jan Dobrzyński: Jest dżentelmenem, 

a pani jest damą.)
Nie, tak się składa, że nie macie państwo we 

Wrocławiu żadnego senatora, który by należał do 
PiS i wygrał w okręgu jednomandatowym. I…

(Senator Mieczysław Golba: Ale mamy dobrych 
ministrów.)

Proszę mi dać dokończyć.
Panie Marszałku, panowie mi przeszkadzają…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę dać 

dokończyć pani senator.)
Tak, już będę…
(Głos z sali: Ale w kampanii…)
Już będę…
(Senator Przemysław Błaszczyk: Ale pani ma do-

bre nazwisko.)
(Głos z sali: W sylwestra tak…)
Proszę pana, ja przedkładam obowiązek nad dzi-

siejszego sylwestra, dlatego tutaj siedzę i spełniam 
swój obowiązek.

I wracając do mojego kochanego Wrocławia, 
w którym zresztą dzisiaj na rynku będzie urządza-
ny sylwester przez telewizję publiczną, chciałabym 
wszystkim moim wyborcom życzyć wszystkiego naj-
lepszego w Nowym Roku, ale chciałabym też, żeby to 
nie był najgorszy rok w ostatnich latach dla polskich 
mediów. Bo to, co państwo zrobiliście w tej chwili, 
to jest czysto kadrowy zamach na media. Właśnie we 
Wrocławiu, na rynku wrocławskim, na ogromnej, kil-
kutysięcznej demonstracji, która zapełniła cały Plac 
Solny, oprócz haseł dotyczących trybunału najczęściej 
padającym hasłem było hasło „Wolne media”.

(Senator Mieczysław Golba: Tam było tylko trzy-
stu ludzi.)

Zastanówcie się państwo w tej sylwestrowej at-
mosferze, co to znaczy wolne media, czy wolne media 
to są media…

(Rozmowy na sali)
…czy wolne media…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
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(senator B. Borusewicz) (Senator Mieczysław Golba: Zaraz wracamy.)
…w sytuacji, kiedy król łamał kardynalne pra-

wo, obywatele mieli prawo zawiązać konfederację. 
To było ich prawo do obrony swoich wolności, do 
obrony tego, co nazywano wtedy kardynalnymi pra-
wami. Przypominam o tym, żebyśmy mieli obraz 
całości. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, two-
rzy pełną analogię historyczną – analogię, bo oczy-
wiście historia się nie powtarza. A intencje Prawa 
i Sprawiedliwości są dla mnie jasne. To jest zła droga, 
niedobra. To jest tłumienie krytyki. Jeżeli to wszyst-
ko będzie się odbijało na dziennikarzach, będziemy 
protestować. Polska już zbyt długo jest państwem 
demokratycznym, żebyście byli w stanie zamknąć 
usta krytykom, żebyście byli w stanie zamknąć usta 
dziennikarzom. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Antoni Szymański: W trybie sprostowa-
nia…)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Szymański w trybie sprostowania.

Senator Antoni Szymański:

Pan marszałek Borusewicz powiedział tak: wy, 
przedstawiciele PiS, w liczbie mnogiej – czyli rów-
nież mnie to dotyczyło – chcecie tłumić wolność 
słowa, wolność wypowiedzi, wolność dziennikarzy. 
Stwierdzam jednoznacznie: zawsze byłem, jestem 
i będę za wolnością wypowiedzi. Będę bronił wol-
ności wypowiedzi dziennikarzy. Nie jest moją in-
tencją działanie, które przypisał mi pan marszałek 
Borusewicz.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Dowhan.
(Senator Bogdan Borusewicz: Moment. Ja mam 

jeszcze ripostę, Panie Senatorze.)
Panie Marszałku, nie ma riposty w przypadku 

trybu sprostowania.
(Senator Bogdan Borusewicz: Po głosowaniu po-

znamy…)
Panie Marszałku, przepraszam, ale nie ma trybu 

riposty.
Proszę bardzo, pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Faktycznie poznamy. To bardzo pozytywny głos, 

chociaż nie chcę już z państwem polemizować, bo 
i tak was nie przekonam, i tak będziecie głosować 
jak wojsko, i tak nie trafiają do was żadne argumen-
ty. Szkoda tylko, że będziemy dzisiaj debatować do 

(Senator Jan Maria Jackowski: Sienkiewicz.)
(Wesołość na sali)
Opozycja…
(Senator Mieczysław Golba: Ma głos.)
…w zasadzie już nie ma argumentów. My nie 

mamy ruchu. Zostaliśmy dociśnięci do ściany. Chcę, 
żebyście państwo z większości wiedzieli, w jakiej 
jesteśmy sytuacji. To będzie miało wpływ także na 
waszą sytuację.

(Senator Robert Mamątow: Ale my osiem lat by-
liśmy w opozycji.)

Ja nie mówię, że będziecie opozycją, ale bardzo 
możliwe, że będziecie.

(Senator Wiesław Dobkowski: Byliśmy.)
To jest niedobra sytuacja. Niedobra. Mamy w tej 

chwili całościowy ogląd zamierzeń PiS. Mogliśmy 
sądzić, że PiS będzie robił to albo tamto, że gdzieś 
się zatrzyma, że jakieś racjonalne argumenty dotrą 
do decydentów w PiS, ale w tej chwili mamy jasność. 
Zaczęliście od Trybunału Konstytucyjnego, żeby go 
spętać, żeby on nie mógł podjąć żadnej decyzji oce-
niającej konstytucyjność ustaw – i słusznie, z wa-
szego punktu widzenia od tego właśnie trzeba było 
zacząć, bo następne ustawy w sposób oczywisty 
są niekonstytucyjne. Niekonstytucyjna jest ustawa 
o służbie cywilnej – dyskutowaliśmy o tym, wskazy-
waliśmy na to. Oczywiście niekonstytucyjna była też 
wcześniejsza ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, 
a teraz jest kolejna niekonstytucyjna ustawa – to jest, 
że tak powiem, korona tego działania – o mediach 
publicznych. Ale jeżeli sądzicie, że to wystarczy, żeby 
zamknąć możliwość wypowiedzi dziennikarzom, to 
się mylicie. Te groźby w stosunku do poszczególnych 
dziennikarzy, które było słychać ze strony polityków 
PiS, są wskazówką, w jakim kierunku dalej będziecie 
szli. Ale przecież nie zastraszycie wszystkich dzien-
nikarzy.

(Rozmowy na sali.)
Nie odbierzecie im prawa głosu i prawa do własnej 

oceny.
(Senator Przemysław Błaszczyk: Nie chcemy tego.)
(Rozmowy na sali)
Bo żeby to zrobić skutecznie, musielibyście wrócić 

do metod z dawnych czasów, a cenzura już nie wróci, 
nawet jeżeli ta dynamika będzie… jeżeli dalej będzie-
cie szli w tę stronę. I ta, kolejna już, ustawa, korona 
tych kilku ustaw, jakby pokazuje…

Pan senator Gaweł nawiązał do XV wieku, do 
demokracji szlacheckiej, do republiki…

(Senator Robert Gaweł: Do XVI wieku.)
…Do XVI wieku, tak, do republiki bliskiej na-

szemu sercu, w której wszakże król był ograniczony 
przez demokrację szlachecką, przez Sejm i do tego 
jeszcze…
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(senator R. Dowhan) tylko taki wasz kaprys, kaprys takiego dziecka, któ-
re nagle dorwało się do klocków i te klocki zaraz im 
ktoś może zabrać, dlatego dzisiaj chcecie przewrócić 
wszystko do góry nogami. A tak się nie da. Myślicie, 
że władza jest dana raz na zawsze? Niektórzy już tak 
mówili.

Jak wspomniałem o programie Tomasza Lisa, to 
też sala nagle się ożywiła. Pytałem, czym taki pro-
gram będzie zastąpiony. Bo ogląda go kilka milio-
nów ludzi. Na to pytanie nie dostałem odpowiedzi. 
Czy na przykład tak będzie teraz wyglądał program 
Tomasza Lisa? Tacy będą redaktorzy, takie będą 
pytania…

(Senator prezentuje planszę z napisem „TO MASZ 
PiS NA ŻYWO” oraz zdjęciami Katarzyny Hejke, 
Samuela Pereiry i Jana Pospieszalskiego)

Tak, Panie Marszałku… Czy będzie puste krze-
sło, tak jak w tym programie, dla przedstawiciela 
opozycji, obojętnie, czy będzie z Nowoczesnej, czy 
z Platformy, czy z PSL? Bo w tym programie zawsze 
było krzesło dla PiS, ale niestety państwo z tego nie 
skorzystaliście.

(Senator Grzegorz Peczkis: Nie było zaproszenia.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobry jest.)
Zaproszenia były, zaproszenia były.
Kończąc, ponieważ nie chcę zabierać czasu, aby 

niektórzy zdążyli jeszcze na sylwestra, bo uciekają 
im ostatnie środki lokomocji, powiem: oczywiście nie 
zagłosuję za tą ustawą. Do widzów mam taki przekaz: 
faktycznie, to się dzieje naprawdę. Halo, tu Senat! 
Halo, tu Ziemia! Proszę nie regulować odbiorników! 
Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: Wczoraj… A dzisiaj 
masz pretensje do nas.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Klicha.

Mam gorącą prośbę o nieprzeszkadzanie osobom, 
które zabierają głos w dyskusji.

A do pana senatora Dowhana mam uwagę taką: to 
państwo przedłużali i posiedzenia komisji, i obrady. 
My jako Prawo i Sprawiedliwość nigdy w poprzedniej 
kadencji nie potrzebowaliśmy przerwy na kolację, 
którą państwo usiłowali zgłosić.

Bardzo proszę pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę, 

bardzo proszę o ciszę.)

późna, bo ta debata i tak jest jednostronna. Ja na 
ten okres miałem inne plany. Wcześniej, kiedy był 
układany kalendarz, nikt nie brał pod uwagę tego, 
że spotkamy się na tym posiedzeniu w Sylwestra, 
nikt nie brał pod uwagę tego, że będziemy w taki 
sposób debatować nad tymi ustawami. Korzystając 
z okazji, że jestem tu i nie mogę być w mojej ro-
dzinnej Zielonej Górze… Mam od dzisiaj dorosłego 
syna, on kończy osiemnaście lat. Teraz powinienem 
być z nim i świętować, bo jest to jeden z takich dni, 
w których ojciec powinien być z synem. Chciałbym 
cię bardzo przeprosić, Dominiku, za to, że niestety 
muszę dzisiaj…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze…)
Ja to mówię, pan nie musi tego słuchać. Może pan 

wyjść, bo cały czas pan się strasznie oburza.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Chciałbym cię, Dominiku, bardzo przeprosić za 

zachowanie niektórych senatorów, którzy nie potrafią 
uszanować godziwych warunków współpracy, deba-
ty, rozmowy i negocjacji. (Oklaski) Być może nie są 
nauczeni, a być może muszą robić tak wbrew swojej 
woli, bo nie wszyscy… To wynika z prywatnych roz-
mów. Przepraszam cię, Dominiku, że…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze, proszę 
przepraszać swoich wyborców…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę o ci-
szę.)

Przepraszam cię i mówię: nie idź tą drogą, mój 
drogi synu, nie bierz przykładu chociażby z tego se-
natora, bo taki tryb debaty nie przystoi. (Oklaski) Ja 
cię nauczyłem szacunku do ludzi niezależnie od tego, 
czy wierzą w Boga, czy nie wierzą, czy są z lewej, 
czy z prawej strony. I będziesz tego przestrzegał, tak 
jak ja przestrzegam.

Do pana też mam szacunek, choć pan do mnie nie 
ma. Szkoda, że w Senacie nie wyraża pan tego w inny 
sposób. Gdyby miał pan szacunek do ludzi, do słów, 
które tutaj padają, to być może inaczej by się pan 
zachował. A takiego szacunku tu nie ma.

Proszę cię, synu, nie bierz przykładu z takich 
ludzi, nie powtarzaj takich zachowań i rób tak, jak 
robisz do tej pory, bo jesteś wzorem dobrego człowie-
ka. Życzę ci wszystkiego dobrego, bo kończysz w tej 
chwili osiemnaście lat. (Oklaski)

(Głos z sali: Koncert życzeń.)
Tak, koncert życzeń.
Nie bierz przykładu z tych nocnych rozważań, 

z tych nocnych obrad komisji między 2.00 a 4.00 
w nocy, z tych głosowań przed Wigilią, tych rzeczy, 
które do nas nie trafiają, opinii… Negocjacje, konsul-
tacje, legislatorzy, to wszystko są rzeczy zbędne, to są 
rzeczy, które nie muszą być, to są tylko opinie, to jest 
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(senator B. Klich) Obawiamy się tego, że jeżeli ktoś z państwa rze-
czywiście wierzy w okres przejściowy, o którym mó-
wił senator Jackowski, w to, że ta ustawa określa tylko 
i wyłącznie na czas przejściowy kompetencje ministra 
skarbu w zakresie wyłaniania nowych władz, to jest 
w głębokim błędzie. Ale zakładam, że większość 
z państwa w to nie wierzy. Dlatego że ograniczenie 
kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
jest tak naprawdę uczynieniem z tego ciała atrapy. 
To ciało będzie tylko fasadą, za tą fasadą nie będzie 
się kryło prawie nic. To po pierwsze. Po drugie, uwa-
żamy, że przerwanie kadencji obecnych władz, które 
uzasadniacie politycznie, ze względu na polityczne 
pochodzenie, skończy się fatalnie dla całego modelu 
mediów publicznych. W tym nowym modelu mediów 
publicznych tak naprawdę głównymi specjalistami od 
tych mediów nie będą ludzie kultury, nie będą ludzie 
akademii, nie będą znawcy tematu, tylko będzie mini-
ster skarbu, który z natury rzeczy powinien znać się 
na gospodarowaniu, a nie na funkcjonowaniu rynku 
medialnego. Tego się rzeczywiście obawiamy.

Obawiamy się, proszę państwa, także tego, że ta 
ustawa jest niekonstytucyjna, tak, jest niekonsty-
tucyjna, przynajmniej jeśli chodzi o dwa artykuły 
konstytucji wciąż obowiązującej w naszym kraju. Są 
to art. 54, który mówi o tym, że każdemu zapewnia 
się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania 
i rozpowszechniania informacji, oraz art. 213 w cało-
ści opisujący rolę, znaczenie i sens istnienia Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, w tym ust. 1 mówiący 
o Krajowej Radzie jako strażniku interesu publicz-
nego na rynku medialnym.

Jestem przekonany, proszę państwa, że bez 
względu na to, jak zostaną nazwani, czy gorszym 
sortem dziennikarzy, czy może agentami wpływu, 
czy jeszcze inaczej, to europejscy dziennikarze 
będą protestować, europejscy nadawcy będą pro-
testować, organizacje zajmujące się przestrzega-
niem praw człowieka i obywatela będą protesto-
wać. Bo Rada Europy istnieje po to, żeby chronić 
to, co zapisane w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, której jeste-
śmy sygnatariuszem, bo nasze władze obowiązuje 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta 
jeszcze w latach 40-tych, i do tych norm, do tych 
zasad musimy się w Polsce stosować. Jeżeli ktoś 
nie będzie się do nich stosował, to będą następne 
listy z Komisji Europejskiej, następne wystąpienia 
Europejskiej Unii Nadawców, Europejskiej Federacji 
Dziennikarzy oraz Reporterów Bez Granic, następne 
wystąpienia z OBWE. Do czego to wszystko prowa-
dzi? Do osłabienia międzynarodowej pozycji nasze-
go kraju, a chyba nikt na tej sali nie przyzna się do 
tego, że chciałby osłabić pozycję Polski w świecie, 
bo takie działanie byłoby działaniem na szkodę na-
szego kraju. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Będzie trochę w innej konwencji niż w przypadku 
mojego przedmówcy, chociaż chylę czoła przed jasno-
ścią jego wypowiedzi oraz przed poczuciem humoru.

Ja się przez cały dzisiejszy dzień zastanawiałem 
nad tym, w jaki sposób zdefiniować różnice pomiędzy 
jedną a drugą częścią sali, pomiędzy PiS a Platformą 
Obywatelską w tej sali, jeżeli chodzi o nasz stosunek 
do mediów publicznych. Senator Żaryn, jak pamiętamy 
z wczorajszej rozmowy, przedstawił dość dobre roz-
różnienie między nami, jeśli chodzi o nasz stosunek 
do wychowania. Wydaje mi się, że o tym, jak podcho-
dzimy do spraw mediów publicznych, przesądza nasz 
stosunek do demokracji. Być może o tym powinienem 
był mówić wtedy, kiedy była dyskusja na temat tego, 
czy ubezwłasnowolnić Trybunał Konstytucyjny, czy 
nie, ale ten pakiet spraw, który ostatnio pojawia się 
w naszej agendzie, począwszy od harakiri wykonane-
go na Trybunale Konstytucyjnym, przez zniszczenie 
służby cywilnej, a skończywszy na zamachu na me-
dia publiczne, upoważnia mnie do tego, żeby próbo-
wać tę różnicę uchwycić. Proszę państwa, wydaje mi 
się, że państwo, którzy tak często mówicie o swoich 
uprawnieniach do tego, żeby w wyniku zwycięstwa 
wyborczego, w wyniku tego, że osiągnęliście więk-
szość w obu izbach parlamentu, macie także własnego 
prezydenta, działać i rządzić w sposób nieograniczo-
ny, przypisujecie sobie zbyt dużo praw wynikających 
z tych wyników wyborczych. Jestem przekonany, że 
wasza koncepcja demokracji jest koncepcją błędną, 
choć takie koncepcje demokracji się zdarzają. Zdarzają 
się raczej na wschód od naszej granicy i raczej w kra-
jach, które nie maja za sobą tak fantastycznej tradycji 
demokratycznej. Ta wasza koncepcja to nic innego jak 
przekonanie o tym, że demokracja to rządy większości.

My myślimy trochę inaczej. Nie kwestionujemy 
prawa nikogo do tego, aby uzyskawszy większość, rzą-
dził, ale uważamy, że demokracja to rządy większości 
ograniczone prawem, a tym zasadniczym ograniczni-
kiem dla samowoli władzy jest konstytucja. Uważamy 
też, że z punktu widzenia swobód obywatelskich, praw 
człowieka, uprawnień politycznych, jakie ma każdy 
człowiek i każdy obywatel, największym zagrożeniem 
jest samowola władzy. Uważamy także, że w tym za-
kresie media publiczne odgrywają istotną rolę. One nie 
mogą być rządowe, bo wtedy sprawiają, że prawo do 
wypowiedzi, także prawo do uzyskiwania informacji, 
rzetelnej informacji, które ma każdy obywatel, będzie 
zagrożone, że wolność słowa będzie zagrożona.

Uważamy, że wasz pomysł, który dzisiaj prezentu-
jecie, jest zagrożeniem dla wolności słowa w Polsce. 
Uważamy, że wasz pomysł na to, aby rozbić istniejący 
system zabezpieczeń na rynku mediów elektronicznych, 
istniejący od około dwudziestu lat, może skończyć się 
fatalnie dla przyszłości mediów publicznych w Polsce.
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ministra Lufta. Bardzo przepraszam. Chciałbym prze-
prosić pana ministra, że wczoraj pominąłem ten tytuł, 
ale nie wiedziałem, że takie stanowisko pan redaktor 
zajmuje… A to było piętnaście lat temu.

Tak że, wracając do meritum, chcę powiedzieć, 
żebyśmy zastanowili się, czego bronimy i w jakim 
kierunku podążamy. Co chcemy przekazać społe-
czeństwu? Nie tylko słowa, nie tylko słowa. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 
Izbo!

Słyszeliśmy przed chwilą głos pana profesora, 
doktora, który mówił, że rząd tyle dni pracuje. No ale 
nie mamy efektów działań rządu, nie mamy. Gdyby 
rząd pracował, toby przygotował ustawy, z którymi 
nie mielibyśmy takich problemów, jakie zgłaszamy od 
samego początku, jak tylko rozpoczynamy posiedze-
nie. One byłyby rzetelnie zaopiniowane, skonsultowa-
ne, z załączonymi ekspertyzami. Wtedy rzeczywiście 
mogłaby się odbyć poważna debata, byłby również 
czas na tę słynną i moim zdaniem bardzo cenioną 
refleksję senacką. Niestety tego nie ma. Jest radosna 
twórczość poselska, czyli tak zwane wrzutki, będące 
niestety realizacją najczarniejszego scenariusza, od 
którego się odżegnywaliście, gdy pod Trybunałem 
Konstytucyjnym w sposób zupełnie spontaniczny ze-
brali się ludzie i mówili: dzisiaj trybunał, jutro media, 
pojutrze służba cywilna.

Wyście się od tego odżegnywali. I co się okazuje? 
Że to nie było proroctwo, tylko przewidywanie wa-
szych kroków. Obawialiście się trybunału nie dlatego, 
że zabieracie się za 500+, za sprawy tak oczywiste 
jak wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
i podwyższenie kwoty wolnej od podatku, tylko dla-
tego, że zabieracie się za zamach na instytucje kon-
stytucyjne, na służbę publiczną oraz Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji. Tu jest problem.

Niestety, jak mówiliśmy, opinie są ewidentne, są 
to opinie, które są jednoznaczne, są to opinie auto-
rytetów. Jeśli my, prawnicy, odrzucimy autorytety 
i powiemy, że wnioskodawcy, którzy są dyletantami 
prawnymi, którzy kompletnie nie mają pojęcia o pra-
wie, mają swoją opinię i mówią, że opinia wskazująca 
na sprzeczność z prawem unijnym nie jest ważna, 
bo oni mają swoją opinię… Jakie to jest podejście do 
prawa? Proszę państwa, my jesteśmy ciałem usta-
wodawczym, my jesteśmy wyższą izbą parlamentu, 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora, 
pana senatora Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Nie jestem takim wytrawnym mówcą jak pan se-

nator Klich, ale chciałbym powiedzieć, że demokra-
cję rozumiemy wszyscy tak samo, ale to, jak do niej 
dochodzić, troszkę inaczej.

(Senator Jan Rulewski: My już mamy demokrację.)
Chciałbym powiedzieć o mediach i o ich misji. Ja 

tej misji niestety w mediach nie widzę. Pod państwa 
zarządem te media straciły cel. Chciałbym zacząć od 
przedstawienia pewnego przykładu. Jechałem z żoną 
do Włoch. Pod Wiedniem zatrzymaliśmy się, zjedli-
śmy kolację, wzięliśmy pokój. Włączyłem telewizor 
i patrzę, zaczyna się reklama chipsów. Na początku 
taka sama jak w Polsce, ale dalej całkiem inaczej… 
Spracowany rolnik sadzi kartofle, potem zbiera te 
kartofle; pokazują ręce tego rolnika – spracowane, 
popękane. I pojawia się napis: nasze chipsy – nie jest 
ważne, jakiej firmy – powstają z naszych austriackich 
kartofli. Po tej reklamie było o rzemieślniku, który 
robi nóż. Ale to nie był zwykły film, który pokazywał, 
że się robi nóż. Ten nóż wylądował w ekskluzywnym 
sklepie w Wiedniu za bardzo duże pieniądze. To było 
o jedynej pracowni w Austrii, która produkowała noże 
starą metodą. Myślę sobie: no, to jest szacunek dla 
pracy, to jest misja. A jakie u nas są reklamy? Wesoła 
zabawa, młodzi ludzie… Czy to jest misja? Bardzo 
przepraszam, ale wprowadziliście pastwo ustawą 
z 4 lutego 2014 r. zapis, że można reklamować piwo. 
Gdziekolwiek teraz spojrzymy, wszędzie jest reklama 
piwa, ono się leje. Czy to jest demokracja i wycho-
wywanie młodych ludzi? Nie jest. Nie uwierzę w to.

Bardzo się cieszę, że jest pan minister Radziwiłł, 
bo będę mówił o reklamach środków przeciwbólo-
wych. Czy państwo uważacie, że taka liczba reklam 
środków przeciwbólowych jest dozwolona w Europe? 
Czy tam te środki przeciwbólowe można kupić na 
każdej stacji i w każdym sklepie spożywczym? Czy 
to jest działanie demokratyczne, podnoszące jakość 
naszego społeczeństwa? Nie jest.

Reklamy suplementów diety – pominę. Reklamy 
żywności śmieciowej – pominę. Ktoś zadał pytanie, 
dlaczego taki pośpiech. Przeliczyłem dni… Jesteśmy 
pięćdziesiąty dziewiąty dzień w Senacie. Każdy rząd 
sprawdza się po stu  dniach pracy. I to jest normalne. 
Prawda? Ten rząd chciałby mieć sukces, a my mu 
chcemy pomóc.

Na koniec chcę powiedzieć, że współczuję nam 
wszystkim, iż dzisiaj jesteśmy tutaj. Jednocześnie 
dziękuję, że… Przepraszam, nie zauważyłem pana 
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(senator P. Zientarski) po wyjeździe i po abdykacji króla Jana Kazimierza. 
Powodem i tej abdykacji, i tego wyjazdu – najpierw 
mówię o powodzie, a potem będę mówił o skutku – 
było to, że powstały bardzo twarde, jak nazywa to 
profesor Jan Dzięgielewski, fakcje, czyli takie struk-
tury, mniej lub bardziej formalne, które umościły się 
w ramach systemu demokratycznego, ale de facto 
tenże system niszczyły. Jedynym czynnikiem spraw-
czym, który mógłby tę rzeczywistość uratować, jest 
władza, a w tamtym przypadku władza królewska. 
Ta władza królewska wówczas potrzebowała takiej 
wewnętrznej siły, wewnętrznego oparcia. Próbowano 
– Jan III Sobieski był tym królem, który to próbował 
robić – te fakcje magnackie zniszczyć, oddalić zja-
wisko niszczenia demokracji. I otóż mam wrażenie, 
że taką właśnie fakcją – nie jedyną, żeby była jasność 
– jest dzisiaj między innymi to, co funkcjonuje we-
wnątrz tego, co nazywamy mediami publicznymi. 
Władzą – ja wierzę w dobre intencje, również pana 
ministra Lufta – która miała być tym bezpiecznikiem, 
elementem zabezpieczającym transparentność tych 
mediów publicznych, ich wielonurtowość, pluralizm, 
to jest raczej władza w rodzaju władzy królewskiej 
Korybuta Wiśniowieckiego, a nie Jana III Sobieskiego. 
To znaczy władza, która sobie nie poradziła, choć być 
może intencje miała dobre. Ona sobie nie poradziła 
z istotnymi zjawiskami w mediach publicznych, któ-
re deformują demokrację. W związku z tym nasze 
działania nie są podjęte w imię samowoli władzy, 
tylko w imię tego, żeby tej demokracji w mediach 
publicznych bronić.

Na czym polega, moim zdaniem, najfatalniejsza 
istniejąca fakcja wewnątrz systemu mediów publicz-
nych? Otóż na pewno ta lista nie będzie wyczerpana, 
na pewno… Być może, przepraszam, nie na pewno. 
Być może nie podam najważniejszych fakcji funkcjo-
nujących w mediach publicznych i likwidujących ich 
faktyczną demokratyczność, która miała być zabez-
pieczana przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji. 
Otóż jedną z cech rozkładających media publiczne 
jest nie do końca nazwana – ona nie może być do 
końca nazwana – i nie do końca wytłumaczalna siła 
wewnętrznych struktur w mediach, które otoczyły 
się pewną umiejętnością zawładnięcia tym mikrofo-
nem publicznym. Próbowały to między innymi opisać 
media, prawicowe rzecz jasna, a przede wszystkim 
pani Dorota Kania, między innymi w „Resortowych 
dzieciach”. Ja nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy 
to jest fakcja najważniejsza, ale nikt mi nie powie, 
że ona nie istnieje i nikt mi nie powie, że ta fakcja 
jest gwarantką demokratyczności mediów w Polsce. 
Odwrotnie – to jest fakcja, która niszczy demokrację. 
(Oklaski)

Druga taka fakcja, która istnieje w mediach – 
i znowu nie mogę jej istnienia udowodnić; siła tej fak-
cji jest tak duża, iż nie można tego udowodnić – to jest 

która ma poprawiać prawo. Do tej pory tę misję re-
alizowaliśmy. A co się dzisiaj dzieje?

Proszę państwa, mam nieodparte wrażenie… Ja 
to w stanie wojennym niekiedy przekornie, jakby 
asekuracyjnie zwracałem się do sądu i mówiłem, że 
mam nadzieję, że sąd nie zachowa się według zasa-
dy akademika Wieniediktowa z czasów radzieckich. 
Akademik Wieniediktow powiedział – i to była zasa-
da procesu karnego – że rozprawa sądowa jest uroczy-
stą formą zatwierdzenia aktu oskarżenia. (Oklaski)

(Senator Bogdan Borusewicz: Brawo!)
Proszę państwa, tu się dzieje to samo, sytuacja 

jest taka sama, analogiczna. Wpływa wniosek i Senat 
ma w sposób uroczysty, formalny go zatwierdzić bez 
jakichkolwiek możliwości…

(Senator Bogdan Borusewicz: Bez poprawek.)
Na szczęście ta rozprawa, która tu się odbywa 

i w której uczestniczą obrońcy, jest jawna. I to dociera 
do społeczeństwa. Społeczeństwo właściwie oceni, 
Polacy właściwie ocenią wasze działania i niezależni 
dziennikarze wystawią wam laurkę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Żaryna.

Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję panu senatorowi za to, że wywo-

łał moje nazwisko. Długo się wahałem, czy zgłosić 
się do debaty, czy nie. Przeważyła pańska opinia, ale 
i pański głos merytoryczny, więc dziękuję.

Mianowicie ma pan rację, Panie Senatorze, to, co 
nas różni, to między innymi zapewne definiowanie 
pojęcia „demokracja”.

(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)
I od tego momentu nasze drogi, jak w „Paragrafie 

22” drogi Yossariana i pewnego pana, który nie uda-
wał, że jest chory, i umarł, się rozchodzą. Otóż rozcho-
dzą się dlatego, że nie ma takiej alternatywy, jaką pan 
zarysował – szanowny pan senator Zientarski potem 
ten wątek kontynuował – a mianowicie: albo demo-
kracja, albo samowola władzy. Otóż moja definicja 
demokracji – mam nadzieję, że nie tylko moja – jest 
nieco bardziej skomplikowana. Żeby ją przedstawić 
w tym kontekście, kontekście tej konkretnej ustawy, 
o której dzisiaj mówimy, sięgnę do historii, tak jak 
pan senator Gaweł, tyle że z XVI wieku przeniesiemy 
się w drugą połowę XVII wieku. Tamtejsza forma 
naszej państwowości, czyli właśnie demokracja szla-
checka, przeżywała bardzo ostry kryzys szczególnie 
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(senator J. Żaryn) uzyskałem na to pytanie odpowiedzi ani w czasie 
obrad dzisiejszych, ani wczorajszych, ani wigilijnych, 
ani dzień przed Wigilią. Ale zadam to pytanie, bo zo-
bligowali mnie do tego wyborcy, którzy mi je zadają 
w e-mailach, w esemesach i osobiście. 

Co sprawia, że nad ustawami, które nie dotyczą 
bezpieczeństwa państwa, jego bezpośredniego za-
grożenia, Senat proceduje w Wigilię do 4.00 rano, 
po południu czy prawie w wieczór sylwestrowy? Co 
powoduje ten pośpiech? Dlaczego tak się spieszymy? 
Zadaję to pytanie w imieniu wyborców, którzy gło-
sowali na mnie, na moje koleżanki i kolegów, czyli 
– jak mówicie państwo ustami swoich przedstawicie-
li – w imieniu wyborców gorszego sortu. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zabranie głosu pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:

Ja nie powiedziałem, Panie Profesorze, że chcecie 
ustanowić autorytarne rządy w Polsce.

(Senator Jan Żaryn: Pan tak nie powiedział…)
W to też nie wierzę. Ale pomiędzy demokracją libe-

ralną a rządami autorytarnymi jest parę różnych odcieni 
demokracji. Odsyłam pana do być może znanych panu 
tak znakomitych autorów, jak: Schumpeter, Huntington 
czy wreszcie Larry Diamond z Uniwersytetu Stanforda. 
Ja uważam, że zmierzacie w kierunku demokracji wy-
borczej według tych klasyfikacji, to znaczy takiej, która 
nie respektuje wolności i praw obywatelskich tak, jak one 
winny być respektowane w tradycji Zachodu. Ja uwa-
żam, że zmierzacie w kierunku demokracji, która posłu-
guje się procedurami wyborczymi, ale która nie zapewni 
w przyszłości równych szans dla różnych ugrupowań 
politycznych i środowisk politycznych w ramach wybo-
rów. Ja nie powiedziałem tego, że zmierzacie w kierunku 
Putina. Ja nawet nie powiedziałem tego, że zmierzacie 
w kierunku Łukaszenki. Ja obawiam się, że zmierzacie 
w kierunku takiego modelu, którego ani Schumpeter, 
ani Huntington, ani Larry Diamond nie opisali, bo on 
się wytworzył całkiem niedawno, a mianowicie w kie-
runku demokracji à la Viktor Orbán, do czego zresz-
tą intelektualiści wspierający Prawo i Sprawiedliwość 
wielokrotnie się przyznawali. Otóż z tego miejsca chcę 
powiedzieć w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, 
że nie zrobicie Budapesztu w Warszawie.

(Senator Stanisław Kogut: A skąd wiesz?)
(Senator Mieczysław Golba: A wy macie 3% po-

parcia.)
Nie pozwolimy na to, żebyście zrobili tutaj de-

mokrację o ograniczonych prawach i wolnościach 
obywatelskich, ograniczonych prawach człowieka, 

to, co nazywamy układami rodzinno-kuzynowskimi 
finansowymi, które istnieją w mediach publicznych. 
Każdy, kto dotknął mediów publicznych, o tym wie 
i państwo też o tym wiedzą. Jeżeli państwo tego nie 
wiedzą, to zapraszam na prywatną rozmowę do pana 
Krzysztofa Czabańskiego w imieniu pana Krzysztofa 
Czabańskiego, do pana Lufta w imieniu pana Lufta, 
przy kawie dowiedzcie się, jak to wygląda. Każdy 
z nas, kto dotknął tychże mediów publicznych, wie, 
że sytuacja w nich jest totalnie niezdrowa, właśnie 
fakcyjna, właśnie likwidująca demokratyczność tych-
że mediów publicznych.

Dlatego, Panie Senatorze, ja się z panem zgadzam, 
że złem jest samowola władzy, dobrem jest obrona 
demokracji, i my właśnie staramy się – szczególnie 
na przykładzie tych dwóch ustaw dzisiaj omawianych 
można to udowodnić – doprowadzić Polskę jako pań-
stwo nam bliskie, kochane do tego, żeby wydobyć 
się z różnych fakcji, zarówno tych wychodzących 
z PRL, jak i tych już powstałych na gruncie waszych 
ośmioletnich rządów, i stworzyć Polskę demokra-
tyczną z nazwy, z faktu, z rzeczywistości. Będziecie 
nas z tego rozliczać, mam nadzieję, ponieważ grozi 
nam taka sytuacja, która z kolei dla państwa powinna 
być dziś ważna, że to my możemy teraz pobudować 
nowe fakcje. A zatem rozliczajcie nas z tego, ale naj-
pierw dajcie nam prawo do zlikwidowania waszych. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jestem winien oddanie głosu panu senatorowi 
Klichowi, który chciał zabrać głos w celu przedsta-
wienia riposty. Tak?

(Senator Bogdan Klich: Nie, w drugiej turze, Panie 
Marszałku.)

Aha, w ten sposób.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Cała ta debata, która toczy się dzisiaj na temat 

mediów, dotyczy jednej sprawy, bo jeden jest cel tych 
zmian, które państwo proponujecie, a mianowicie ce-
lem jest to, aby media podporządkować rządowi. Jest 
to bardzo niebezpieczne nie z punktu widzenia teraź-
niejszości, ale z punktu widzenia przyszłości. Skąd 
wiemy, jaki rząd będzie po rządzie PiS? A ustawa 
jest gotowa. Tak? Jeżeli raz podporządkujemy media 
politykom i polityce, to będzie to bardzo trudno kie-
dykolwiek zmienić. I to daję pod rozwagę.

Chciałbym zadać pytanie. Wiem, że dzisiaj nie 
uzyskam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie 
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(senator B. Klich) Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 63 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Połączone komisje, Komisja Nauki, Edukacji 

i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, zebrały się na posiedze-
niu dzisiaj w nocy, o ile pamiętam około 2.00 w nocy. 
Podczas tegoż posiedzenia, w obecności z jednej stro-
ny pani legislator, z drugiej strony przedstawicieli rzą-
du z panią minister Wargocką na czele, przystąpiliśmy 
do obrad, a konkretnie do głosowania.

Głosowanie odbyło się w pewnym porządku, to 
znaczy najpierw głosowaliśmy nad wnioskiem o od-
rzucenie ustawy, następnie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a dopiero w następnej kolejno-
ści, gdyby nie było rozstrzygnięcia w jednym z tych 
dwóch głosowań, mieliśmy głosować nad wnioskami 
o wprowadzenie konkretnych poprawek do ustawy.

W głosowaniu pierwszym, nad wnioskiem o od-
rzucenie ustawy, 6 senatorów głosowało za, 13 – prze-
ciw. Zaś w głosowaniu nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek – pewnie nikogo nie zadziwię 
– wynik był odwrotny, to znaczy 13 senatorów gło-
sowało za, a 6 – przeciw.

W związku z tym, że przyjęty został wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, nie przeszliśmy do 
punktu trzeciego i nie głosowaliśmy nad poprawkami 
zgłoszonymi do ustawy. Na tym spotkanie się zakoń-
czyło, podziękowaliśmy sobie wzajemnie i poszliśmy 
spać. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniej-

szości połączonych komisji, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosku popartego 
przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Ja tylko przypominam argumentację, którą przed-
stawiałem poprzednio jako przedstawiciel mniejszo-
ści, a mianowicie wszystkie zagrożenia związane 
z dezorganizacją systemu.

jak to robi od pięciu lat Viktor Orbán w Budapeszcie. 
Wiemy dokładnie, jak to było tam robione w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Nie ma zgody na to, żeby ogra-
niczać prawa i wolności obywatelskie, cały ten ka-
pitał naszej tradycji, z którym weszliśmy w rok 1989 
i który trwał od 1989 r. aż do teraz. To po pierwsze.

Po drugie, nie pozwolimy na to, chociaż zapew-
ne przegramy głosowanie, bo tutaj szable się liczą, 
a nie argumenty, żeby media publiczne stały się do 
końca mediami rządowymi. Bo media rządowe to 
nic innego jak tuba propagandowa aktualnie rzą-
dzącej ekipy.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ale były takie 
dotychczas i wam to nie przeszkadzało.)

Były takie w PRL. I dlatego, Panie Senatorze, sie-
dzieliśmy w więzieniach za to, żeby było inaczej. Nie 
pozwolimy na to, żeby to się powtórzyło. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ślusarz złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam dwudziestominutową przerwę.
Komunikat.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się bezpośrednio 
po ogłoszeniu przerwy w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ogłaszam przerwę do 16.30.
(Senator Piotr Zientarski: I głosowania, tak?)
Tak.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 08  
do godziny 16 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie 
zawartych w pkcie II poprawek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 19, 20, 23, 24, 25 i 26. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji złożyli: pan senator 

Kazimierz Kleina, pan senator Grzegorz Bierecki, 
pan senator Krzysztof Mróz, pan senator Tadeusz 
Romańczuk i pan senator Przemysław Termiński. 
Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęciem ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 1 był za, 78 – przeciw, 3 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że prze-

chodzimy do głosowania nad poprawkami. Wobec od-
rzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 koryguje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Stwierdzam, że poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 wyłącza z zakresu podmiotowego 

ustawy instytucje pożyczkowe, których zakresem 
działalności jest działalność leasingowa i wystawianie 
kart kredytowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji złożyli: pan sena-

tor Piotr Wach, senator Piotr Zientarski, senator 
Przemysław Termiński, senator Robert Dowhan, se-
nator Andrzej Misiołek, senator Barbara Zdrojewska, 
senator Zbigniew Cichoń, senator Jan Rulewski, se-
nator Jadwiga Rotnicka i pan senator Jerzy Wcisła.

Nie ma chętnych.
Ponadto sprawozdawcami komisji byli pan senator 

Andrzej Pająk i pan senator Piotr Wach. Panowie też 
mogą zabrać głos.

Czy panowie senatorowie chcą zabrać głos?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
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.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 głosowało za, prze-

ciwnego zdania było 59 senatorów, 1 wstrzymał się 
od głosu. (Głosowanie nr 10)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 59 było za, 21 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o podatkach od niektórych 
instytucji finansowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 
ustosunkowała się przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 62 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(marszałek S. Karczewski ) Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.
(Głos z sali: Teraz dziesiąta.)
Tak, teraz poprawka nr 10. Zakłada ona, że bank 

zrzeszający będzie mógł obniżyć podstawę opodatko-
wania o wartość środków zgromadzonych na rachun-
kach zrzeszonych banków spółdzielczych jedynie 
wtedy, gdy środki te były uprzednio opodatkowane 
w banku spółdzielczym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 11 zwiększa możliwość obniżenia 

podstawy opodatkowania nie o połowę, a o całość 
aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego 
Banku Polskiego i stanowiących zabezpieczenie kre-
dytu refinansowego udzielonego przez ten bank.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 11 została przyjęta.
Poprawka nr 12 w celu wyeliminowania wątpli-

wości związanych z interpretacją pojęcia instytucji 
kredytowej pozostawia samo odesłanie wprost do 
przepisu dotyczącego udzielania przez Narodowy 
Bank Polski kredytu refinansowego, bez wskazywa-
nia na warunki udzielenia tego kredytu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka nr 12 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 13 i 27 będziemy głosowali 

łącznie. Przewidują one od 1 stycznia 2017 r. możli-
wość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość 
aktywów w postaci papierów wartościowych emito-
wanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawki nr 13 i 27 zostały odrzucone.
Poprawka nr 14 zakłada, że z możliwości obni-

żenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów 

Poprawka nr 2 został odrzucona.
Poprawka nr 3 zakłada, że do ustalenia podstawy 

opodatkowania przyjmuje się, zamiast zestawienia 
obrotów i sald, sumę wartości aktywów bilansowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 3 została odrzucona.
Poprawka nr 4 wyraźnie przesądza, że przyjęte 

w przepisach wartości są wartościami obiektywnymi, 
oraz ujednolica te przepisy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka nr 4 została przyjęta.
Poprawka nr 5 obejmuje zakłady ubezpieczeń i re-

asekuracji regulacją dotyczącą grup kapitałowych na 
wzór analogicznego rozwiązania zastosowanego dla 
instytucji pożyczkowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka został przyjęta.
Poprawka nr 7 wykreśla zbędne zastrzeżenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka nr 8 skreśla przepis stanowiący o od-

rębnych zasadach pomniejszania podstawy opodat-
kowania o fundusze własne banków spółdzielczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka nr 19 została przyjęta.
Poprawka nr 20 w konsekwencji przyjęcia pod-

miotowości podatkowej oddziału skreśla zbędny 
fragment przepisu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 21 skreśla przepis zwalniający z po-

datku banki państwowe.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników?
Głosowało 82 senatorów, 2 było za, 79 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 21 została odrzucona.
Poprawka nr 22 modyfikuje przepis zwalniający 

z podatku banki państwowe poprzez wskazanie, że 
zwolnienie dotyczy jedynie banku, którego podsta-
wowym celem jest wspieranie polityki gospodarczej 
Rady Ministrów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 22 było za, 58 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 22 została odrzucona.
Poprawka nr 23 skreśla normatywnie zbędny 

przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka nr 23 została przyjęta.
Poprawka nr 24 zmierza do prawidłowego wpro-

wadzenia zmiany do ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)

w postaci skarbowych papierów wartościowych mogą 
skorzystać oprócz banków także zakłady ubezpieczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka nr 14 została odrzucona.
Poprawka nr 15 przewiduje możliwość obniżenia 

podstawy opodatkowania banku krajowego o wartość 
aktywów oddziału tego banku utworzonego za granicą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka nr 15 została odrzucona.
Poprawka nr 16 przewiduje możliwość obniże-

nia podstawy opodatkowania banku hipotecznego 
o wartość aktywów w postaci wyemitowanych listów 
zastawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka nr 16 została odrzucona.
Poprawka nr 17 zakłada możliwość obniżenia 

podstawy opodatkowania firm ubezpieczeniowych 
o wartość środków własnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 17 została odrzucona.
Poprawka nr 18 zakłada, że co do zasady dniem 

przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na 
złote jest dzień, na który ustalana jest podstawa opo-
datkowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 18 została odrzucona.
Poprawka nr 19 przesądza, że obowiązek złożenia 

deklaracji podatkowej obejmie wszystkich podatni-
ków, u których powstał obowiązek zapłaty podatku.
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-
nator sprawozdawca Piotr Florek chcą jeszcze zabrać 
głos?

Wnioski zgłaszali: pani senator Jadwiga Rotnicka, 
pan senator Andrzej Pająk i pan senator Jan Rulewski. 
Ponadto sprawozdawcą Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej był pan 
senator Piotr Florek. Nie widzę…

(Senator Jan Rulewski: Mądrej głowie dość dwie 
słowie.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, ale pan nie był 
wymieniony, tak że…

(Głos z sali: No jak to?)
Był pan, przepraszam.
(Głos z sali: Był, był…)
Przepraszam, przepraszam. Mógł pan zabrać głos, 

Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
nator Jadwigi Rotnickiej o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 39)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Andrzeja Pająka o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Może się pomylą.)
(Senator Robert Dowhan: Pomylą się, pomylą.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 58 było za, 21 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania…
(Senator Robert Dowhan: Jeden zabłądził.)
Bardzo proszę o powstrzymanie się od komen-

towania wyników głosowania. Ja widzę, kto… 
Słyszę…

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka nr 24 została przyjęta.
Poprawka nr 25 ujednolica przepis przejściowy 

z przepisem materialnym ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 25 została przyjęta.
Poprawka nr 26 skreśla normatywnie zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka nr 26 została przyjęta.
Poprawka nr 27 była już przegłosowana.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 59 było za, 21 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o podatku od nie-
których instytucji finansowych. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie 
cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 65 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora 
Przemysława Termińskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Termiński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 

2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku deba-
ty w dniu 31 grudnia 2015 r. nad ustawą o zmianie 
ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych 
ustaw. Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: komisja nie poparła żadnego 
z przedstawionych wniosków. Dziękuję.
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(marszałek S. Karczewski) 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 5 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 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o zabranie głosu pana senatora 
Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to będzie oświad-
czenie na koniec roku, dlatego że ten koniec roku 
skłania do refleksji nad tym, co będzie dla nas szcze-
gólnie ważne w zbliżającym się 2016 r.

Mija kilka tygodni funkcjonowania nowego rządu 
i parlamentu. Mamy wobec nich ogromne oczekiwa-
nia. Jednocześnie dostrzegamy pogłębienie różnic po-
między środowiskami politycznymi i ludźmi, którzy 
się z nimi identyfikują. Skala różnic jest tak duża, że 
na przykład profesor Andrzej Nowak, znany ze zde-
cydowanych ocen naszej rzeczywistości, prosi w jed-
nym ze swoich ostatnich tekstów – cytuję – „żebyśmy 
pokój czynili, szukali dobrej woli w sobie i w innych. 
Dziś odpowiedź na tę prośbę jest nam szczególnie 
potrzebna. Żebyśmy wychylili się z dwóch gett, na 
które podzieliła się Polska, nie z zaciśniętą pięścią, 
nie ze złą wolą, ale z dobrą właśnie. Dzielenie dzieli, 
budowanie buduje. Czy możemy coś zbudować ra-
zem?”. Proponuje nawet jako jedno z działań wspólne 
usypanie w Krakowie kopca polskiej zgody, pamięci 
i nadziei.

W takim duchu podczas pasterek wypowiadało się 
wielu biskupów. W Poznaniu arcybiskup Stanisław 
Gądecki zachęcał do modlitwy w intencji pokoju 
w naszej ojczyźnie. Podkreślał, że ważne jest, by 
w kraju przestała obowiązywać logika władzy i prag-
matyzmu, a na to miejsce weszła logika wartości, 
byśmy odeszli od prymatu taktyki nad wartościami, 
od socjotechniki jako podstawowej metody działania, 
od hegemonii swoich i skrzętnego maskowania przy-
wilejów równiejszych.

W podobnym duchu wypowiedział się na po-
przednim posiedzeniu Senatu senator Aleksander 
Bobko. Zachęcał wszystkich do zastanowienia się, 
co wynika z tego, że procedujemy ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym. „Dla mnie – powiedział – z tego, co 

Proszę państwa, powracamy do punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosiła 
o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki 
do ustawy, druk senacki nr 66 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a na-
stępnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnio-
skiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie 
nad przedstawioną poprawką zostanie przeprowadzone, 
jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 

2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 było za, 23 – prze-

ciw, 2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 42) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji.

(Rozmowy na sali)
Minuta przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 53  
do godziny 16 minut 55)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad siódmego posiedze-
nia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posie-
dzenie Senatu odbędzie się w dniach 13 i 14 stycznia 
przyszłego roku. Porządek tego posiedzenia został 
państwu przesłany pocztą elektroniczną.
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(senator A. Szymański) dotyczących sądu w Nisku wypowiedzi osób publicz-
nych. Problem w tym, że przedmiotowa uchwała ani 
nie wymienia tych osób, ani nie przytacza ich bul-
wersujących wypowiedzi. W związku z powyższym 
proszę o wskazanie choćby jednej konkretnej wy-
powiedzi, która legła u podstaw podjęcia przez radę 
wymienionej uchwały.

Proszę również o informację, czy przed podję-
ciem uchwały rada zwróciła się do autora wypowie-
dzi o wyjaśnienie podstaw i motywów krytyki sądu. 
Dziękuję.

Ja także chciałbym się dołączyć do życzeń dla 
syna pana senatora Dowhana. (Oklaski)

(Senator Robert Dowhan: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję, Panowie Senatorowie, za życzenia. 

No, niestety, muszę tu zostać, raczej nie dotrę już 
do domu.

Zawsze składałem do protokołu oświadczenia, 
a dzisiaj pozwolę sobie je przeczytać. Mam dwa 
oświadczenia.

Jedno chcę złożyć na ręce ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, pana Mariusza 
Błaszczaka. Jest to oświadczenie w sprawie uspraw-
nienia pracy urzędów stanu cywilnego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę 
o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia 
pracy urzędów stanu cywilnego działających na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Od dłuższego 
czasu urzędy stanu cywilnego w Polsce korzystają 
z oprogramowania, którego działanie spowalnia wy-
dawanie stosownych dokumentów. Beneficjenci nie 
mogą otrzymać wydawanego dokumentu na miejscu 
w urzędzie ze względu na liczne błędy występują-
ce w systemie informatycznym dostarczanym przez 
rząd. Takie zaległości z dnia na dzień narastają, na 
niektóre dokumenty należy czekać nawet kilka ty-
godni.

Stosownym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby 
przede wszystkim zwiększenie uprawnień pracow-
ników urzędów na szczeblu lokalnym w zakresie 
wydawania dokumentów. Procedura wysyłania do-
kumentów do centralnej bazy, w której muszą być 
one zatwierdzone przez kierownika USC lub jego 
zastępcę, dodatkowo wydłuża drogę obiegu doku-
mentów. Zatrzymanie ich opóźnia wydawanie sto-
sownych aktów obywatelom.

tutaj ma miejsce, płynie morał czy oczywista teza, że 
Rzeczypospolita i prawo w Polsce potrzebują napra-
wy”. Zachęcał, by wzajemnie nie imputować sobie 
złych intencji, bo „naprawa, która jest konieczna, 
może się dokonać tylko w pewnej wspólnocie, a nie 
w walce”.

Do odbudowania wspólnoty wzywał także prezy-
dent Andrzej Duda podczas inauguracyjnego posie-
dzenia Senatu. Tego nie można zapomnieć. Jestem 
przekonany, że takie jest oczekiwanie zdecydowanej 
większości Polaków. A zatem to będzie szczególne 
zadanie także dla mnie w nowym roku – działanie 
na rzecz budowania życzliwej wszystkim wspólnoty, 
tej narodowej, ale i lokalnej, a także tej najmniejszej 
wspólnoty jaką jest rodzina.

Pozwolę sobie na jeszcze jedno zdanie w ramach 
oświadczenia, nawiązujące do wystąpienia pana sena-
tora Roberta Dowhana, który zwrócił się do swojego 
syna. Aczkolwiek nie było to związane z tematem, 
który omawiał, to zrobiło na mnie ogromne wraże-
nie to, że żałował, że nie jest z synem w dniu jego 
osiemnastych urodzin, w tym ważnym momencie. 
Myślę, że dla nas, którzy tak wiele mówimy o polityce 
rodzinnej, o znaczeniu ojcostwa i macierzyństwa, 
ogromnie ważne było to, że potrafił zwrócić uwagę 
na brak swojej obecności w tym ważnym momencie 
podczas uroczystości rodzinnej, jaka zapewne ma 
w tej chwili miejsce. W tej sytuacji składam synowi 
pana senatora najlepsze życzenia, żeby wszedł w tę 
dorosłość jak najlepiej, samych sukcesów i wszyst-
kiego najlepszego. Ojcostwo jest sprawą bardzo waż-
ną, i to pan senator dobitnie podkreślił. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie skierowane jest do Krajowej Rady 

Sądownictwa, dotyczy faktycznych podstaw podjęcia 
uchwały z 11 września 2015 r.

Zapoznałem się z treścią uchwały Krajowej Rady 
Sądownictwa z 11 września 2015 r. o tytule: uchwała 
Rady w związku z wypowiedziami osób pełniących 
funkcje publiczne, dotyczącymi tymczasowego orze-
czenia opiekuńczego wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Nisku o umieszczeniu małoletnich dzieci w ośrod-
ku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej. 
W treści uchwały zawarta jest miażdżąca krytyka 
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(senator R. Dowhan) Rocznie coraz więcej Polaków trafia do szpitali 
w wyniku niewłaściwego stosowania leków czy suple-
mentów diety. Konsumpcja reklamowanych leków nie 
przyczynia się do poprawy jakości zdrowia Polaków. 
Leki te są spożywane bez konsultacji z lekarzami lub 
farmaceutami, dla wielu osób mają one znaczenie 
psychologiczne, wciąż brakuje odpowiedniej eduka-
cji społeczeństwa zmierzającej do zaprzestania tych 
praktyk. Wzrost podaży leków automatycznie podnosi 
popyt na nie, wobec tego koncerny farmaceutyczne 
nieprzerwanie emitują coraz więcej reklam. Bloki 
reklamowe w mediach masowego przekazu zdomino-
wane są przez reklamy leków czy suplementów diety.

Z uwagi na przedstawione argumenty zasadne jest 
podjęcie konkretnych działań prawnych zmierzają-
cych do ograniczenia emisji reklam wskazanych spe-
cyfików w mediach masowych. Wiele osób dokonuje 
ich zakupu w wyniku uzyskania informacji o danym 
środku ze strony mediów. Działania Ministerstwa 
Zdrowia w tym zakresie są ważne i uzasadnione. 
Z poważaniem – Robert Dowhan.

Czasami to od samych reklam w telewizji boli 
głowa. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół siódmego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zo-
stanie udostępniony senatorom w terminie trzy-
dziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Dołączam się do życzeń noworocznych.
Chciałbym serdecznie podziękować za całą pracę 

w całym roku bieżącym wszystkim pracownikom 
Senatu i Straży Marszałkowskiej. Życzę państwu 
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, dziękując 
za waszą ciężką pracę przez cały rok.

Zamykam siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję państwu.

Kolejną możliwością usprawnienia działań USC 
jest wprowadzenie administracyjnego, a nie sądowego 
trybu, w którym unieważniane są akty stanu cywil-
nego i dokonywane są w nich jakiekolwiek zmiany 
danych, które w wyniku technicznych problemów 
zostały w nich błędnie zarejestrowane. Rządowe 
oprogramowanie wykazuje liczne błędy, których nie 
można skorygować na poziomie lokalnym.

Działanie rządowego oprogramowania, a kon-
kretnie programu „Źródło”, w znacznym stopniu 
spowalnia funkcjonowanie USC. Być może stosow-
nym rozwiązaniem byłoby przyjęcie alternatywnego 
oprogramowania kompatybilnego z wspomnianym 
systemem.

Czy ministerstwo zakłada podjęcie jakichkolwiek 
działań zmierzających do usprawnienia działań urzę-
dów stanu cywilnego w związku z wymienionymi 
problemami?

Wobec opisanej sytuacji zasadne jest przyjęcie 
takich rozwiązań o charakterze prawnym, organi-
zacyjnym i technicznym, które usprawnią działanie 
urzędów stanu cywilnego. Działania w tym zakre-
sie są ważne i uzasadnione. Z poważaniem – Robert 
Dowhan.

Drugie oświadczenie, skierowane do ministra 
zdrowia Konstantego Radziwiłła, jest w sprawie ogra-
niczenia emisji reklam leków w mediach masowego 
przekazu.

Szanowny Panie Ministrze, jako senator 
Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań 
zmierzających do ograniczenia emisji reklam leków 
w mediach masowego przekazu.

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika 
wyraźna tendencja wzrostowa na rynku sprzedaży 
suplementów oraz leków przeciwbólowych w Polsce. 
Preparaty te z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością wśród Polaków – ich sprzedaż na prze-
strzeni kilku lat wzrasta corocznie aż o kilka pro-
cent. Pod względem spożycia leków przeciwbólowych 
zajmujemy w tej chwili drugie miejsce w Europie, 
a trzecie na świecie – tak wynika z badań CBOS.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 06)



Wyniki głosowań
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7. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r. 

Wyniki głosowań

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  1 R. Ambrozik + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  2 M. Augustyn - - + . . ? - . + + - - + + + + + + + + 
  3 A. Bielan + + - . . - . + - - + - + - - + + + + + 
  4 G. Bierecki + + . - - - . . - - + - + - - + + + + + 
  5 P. Błaszczyk + + . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  6 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  7 R. Bonisławski - - + . . . . - . + - - + + + + + + + + 
  8 W. Bonkowski + + . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  9 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  10 B. Borusewicz - - . . . . . . + + - - + + + + + + + + 
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  12 M. Budner + + - . - - . . - - + - + - - + + + + + 
  13 J. Chróścikowski + + . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  14 Z. Cichoń + + . . . - . . - - + - + - - + + + + + 
  15 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  16 G. Czelej . . . - - - . . - - + - + - - + + + + + 
  17 J. Czerwiński + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  18 D. Czudowska + + . . . - + + . - + - + - - + + + + + 
  19 W. Dobkowski . . . - . - . . - - + - + - - + + + + + 
  20 J. Dobrzyński + + . . . - . + . - + - + - - + + + + + 
  21 R. Dowhan - - + . + . . . + + - - + + + + + + + + 
  22 J. Duda - - . . . . . . . + - - + + + + + + + + 
  23 J. Fedorowicz - - . . . . . . + . . - + + + + + + + + 
  24 P. Florek - - + + . . . . + . . . . . . . . . . . 
  25 R. Gaweł + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  26 A. Gawęda + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  27 S. Gogacz + + . . . - + + - - + - + - - + + + + + 
  28 M. Golba . . . . . - . . - - + - + - - + + + + + 
  29 A. Grabowski + + . . - - + + - - + - + - - + + + + + 
  30 T. Grodzki - - . + . . . . . . . . . . . . . . . . 
  31 M. Grubski - - + . + . . . + + - - + + + + + + + + 
  32 J. Hamerski + + - . - - + + - - + - + - - + + + + + 
  33 J.M. Jackowski + + . - - . . + - - + - + - - + + + + + 
  34 A. Kamiński + + - - . - + + - - + - + - - + + + + + 
  35 S. Karczewski . . . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  36 W. Kilian - - + + . . . . + + - - + + + + + + + + 
  37 K. Kleina - - + + + . - . + + - - + + + + + + + + 
  38 B. Klich - - ? . . . - . + + - - + + + + + + + + 
  39 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  40 M. Koc + + - . - - . + - - + - + - - + + + + + 
  41 S. Kogut + + . . - . + + - - + - + - - + + + + + 
  42 W. Komarnicki - - + . - ? . - + . . . . . . . . . . . 
  43 T. Kopeć + + . . . . + + - - + - + - - + + + + + 
  44 M. Kopiczko + + - - - . . + - - + - + - - + + + + + 
  45 W. Kraska + + . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  46 J.F. Libicki - - . . . . . . . + - - + + + + + + + + 
  47 M. Łuczak + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  48 J. Łyczak + + . - - - . + - - + - + - - + + + + + 
  49 R. Majer . . - . . - + + - - + - + - - + + + + + 
  50 R. Mamątow + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  51 M. Martynowski + + . - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  52 Ł. Mikołajczyk + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  53 A. Mioduszewski + + - - - . . + - - + - + - - + + + + + 
 



203
7. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r. 

Wyniki głosowań

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  54 A. Misiołek - - + . . - . . + + - - + + + + + + + + 
  55 K. Mróz + + . . - - + + - - + - + - - + + + + + 
  56 G. Napieralski . - + . . . . . + + - ? + + + . + . + + 
  57 J. Obremski + + - ? ? . . . . . . . . . . . . . . . 
  58 B. Orzechowska + + - - . - + + - - + - + - - + + + + + 
  59 A. Pająk + + ? . - - + + - - + - + - - + + + + + 
  60 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  61 G. Peczkis + + - . - - + + - - + - + + - + + + + + 
  62 M. Pęk + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  63 W. Piecha + + - . - - + + - - + - + - - + + + + + 
  64 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  65 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  66 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  67 M. Potoczny + + . . . - + + - - + - + - - + + + + + 
  68 K. Probierz + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  69 Z. Pupa + + . - - + + + - - + - + - - + + + + + 
  70 K. Radziwiłł . . . . . . + + . - + - + - - + + + + + 
  71 M. Rocki - - . . . . . . . + - - + + + + + + + + 
  72 T. Romańczuk + + - . . - + + - - + - + - - + + + + + 
  73 J. Rotnicka - - + . . . . . . + - - + + + + + + + + 
  74 J. Rulewski - - - + . . . . + + - - + + + + + + + + 
  75 J. Rusiecki + + . . - - . . - - + - + - - + + + + + 
  76 S. Rybicki - - . + + . - . + + - - + + + + + + + + 
  77 C. Ryszka + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  78 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  79 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  80 K. Słoń + + - . - - . + - - + - + - - + + + + + 
  81 W. Sługocki - - + + + . - . + + - - + + + + + + + + 
  82 A. Stanisławek + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  83 L. Staroń . . . . - . . . . - + ? ? ? ? + + + + + 
  84 G. Sztark . . . . . . . . . + - - + + + + + + + + 
  85 A. Szwed + + . . - . + + - - + - + - - + + + + + 
  86 A. Szymański + + - - ? - + + - - + - + - - + + + + + 
  87 R. Ślusarz + + - . . - + + - - + - + - - + + + + + 
  88 P. Termiński - - + . - ? . . + ? ? ? + + + + + + + + 
  89 P. Wach - - + . . + - . . . . . . . . . . . . . 
  90 A. Warzocha + + - - - - . . - - + - + - - + + + + + 
  91 J. Wcisła - - + + . . . . + + - - + + + + + + + + 
  92 K. Wiatr + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
  93 J. Włosowicz + + . . . . + + . - + - + - - + + + + + 
  94 A. Wojtyła + + - . . . . . - - + - + - - + + + + + 
  95 A. Zając + + . - - . + + . . . . . . . . . . . . 
  96 J. Zając + + - . - - + + - - + + + - - + + + + + 
  97 B. Zdrojewska . . - . . . . . + + - - + + + + + + + + 
  98 P. Zientarski - - + + + . - . + + - - + + + + + + + + 
  99 J. Żaryn + + - - - - + + - - + - + - - + + + + + 
 
  Głosujących 78 79 52 42 52 54 49 52 73 81 81 82 82 82 82 81 82 81 82 82 
  Za 54 54 16 9 6 2 42 50 19 21 59 1 81 24 23 81 82 81 82 82 
  Przeciw 24 25 34 32 44 49 7 2 54 59 21 78 0 57 58 0 0 0 0 0 
  Wstrzymało się 0 0 2 1 2 3 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 
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7. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r. 

Wyniki głosowań

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  1 R. Ambrozik + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  2 M. Augustyn + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  3 A. Bielan . + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  4 G. Bierecki + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  5 P. Błaszczyk + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  6 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  7 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  8 W. Bonkowski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  9 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  12 M. Budner + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  13 J. Chróścikowski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  14 Z. Cichoń + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  15 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  16 G. Czelej + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  17 J. Czerwiński + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  18 D. Czudowska + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  19 W. Dobkowski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  20 J. Dobrzyński + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  21 R. Dowhan + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  22 J. Duda + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  23 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  24 P. Florek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  25 R. Gaweł + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  26 A. Gawęda + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  27 S. Gogacz + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  28 M. Golba + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  29 A. Grabowski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  30 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  31 M. Grubski + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  32 J. Hamerski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  33 J.M. Jackowski + + + - - - - - - + + - . + + + + + - + 
  34 A. Kamiński + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  35 S. Karczewski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  36 W. Kilian + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  37 K. Kleina + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  38 B. Klich + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  39 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  40 M. Koc + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  41 S. Kogut + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  42 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  43 T. Kopeć + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  44 M. Kopiczko + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  45 W. Kraska + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  46 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  47 M. Łuczak + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  48 J. Łyczak + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  49 R. Majer + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  50 R. Mamątow + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  51 M. Martynowski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  52 Ł. Mikołajczyk + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  53 A. Mioduszewski + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
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7. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r. 

Wyniki głosowań

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  54 A. Misiołek + + + + + + + + + + + - - + + + + - + - 
  55 K. Mróz + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  56 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + 
  57 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  58 B. Orzechowska + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  59 A. Pająk + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  60 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  61 G. Peczkis + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  62 M. Pęk + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  63 W. Piecha + + + - - - - - - + + - - + + + + - - + 
  64 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  65 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  66 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  67 M. Potoczny + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  68 K. Probierz + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  69 Z. Pupa + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  70 K. Radziwiłł + + + - - - - - - + + - . + + + + + - + 
  71 M. Rocki + + + . + + + + + + + - + + + + + - + - 
  72 T. Romańczuk + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  74 J. Rulewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + - 
  75 J. Rusiecki + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  76 S. Rybicki + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  77 C. Ryszka + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  78 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  79 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  80 K. Słoń + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  81 W. Sługocki + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  82 A. Stanisławek + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  83 L. Staroń + + + ? ? ? ? ? ? + + - - + + + + + . . 
  84 G. Sztark + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  85 A. Szwed + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  86 A. Szymański + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  87 R. Ślusarz + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  88 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + ? 
  89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  90 A. Warzocha + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  91 J. Wcisła + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  92 K. Wiatr + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  93 J. Włosowicz + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  94 A. Wojtyła + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
  95 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  96 J. Zając + + + + ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + . . 
  97 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  98 P. Zientarski + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - 
  99 J. Żaryn + + + - - - - - - + + - - + + + + + - + 
 
  Głosujących 81 82 82 81 82 82 82 82 82 82 82 82 80 82 82 82 82 82 80 80 
  Za 81 82 82 23 23 23 23 23 23 82 82 2 22 82 82 82 82 59 23 58 
  Przeciw 0 0 0 57 57 57 57 57 57 0 0 79 58 0 0 0 0 21 57 21 
  Wstrzymało się 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 
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    41 42 
  1 R. Ambrozik - + 
  2 M. Augustyn + - 
  3 A. Bielan - + 
  4 G. Bierecki - + 
  5 P. Błaszczyk - + 
  6 A. Bobko . . 
  7 R. Bonisławski + - 
  8 W. Bonkowski - + 
  9 M. Borowski . . 
  10 B. Borusewicz + - 
  11 B. Borys-Damięcka . . 
  12 M. Budner - + 
  13 J. Chróścikowski - + 
  14 Z. Cichoń - + 
  15 L. Czarnobaj . . 
  16 G. Czelej - + 
  17 J. Czerwiński - + 
  18 D. Czudowska - + 
  19 W. Dobkowski - + 
  20 J. Dobrzyński - + 
  21 R. Dowhan + - 
  22 J. Duda + - 
  23 J. Fedorowicz + - 
  24 P. Florek . . 
  25 R. Gaweł - + 
  26 A. Gawęda - + 
  27 S. Gogacz - + 
  28 M. Golba - + 
  29 A. Grabowski - + 
  30 T. Grodzki . . 
  31 M. Grubski + - 
  32 J. Hamerski - + 
  33 J.M. Jackowski - + 
  34 A. Kamiński - + 
  35 S. Karczewski - + 
  36 W. Kilian + - 
  37 K. Kleina + - 
  38 B. Klich + - 
  39 A. Kobiak . . 
  40 M. Koc - + 
  41 S. Kogut - + 
  42 W. Komarnicki . . 
  43 T. Kopeć - + 
  44 M. Kopiczko - + 
  45 W. Kraska - + 
  46 J.F. Libicki + - 
  47 M. Łuczak - + 
  48 J. Łyczak - + 
  49 R. Majer - + 
  50 R. Mamątow - + 
  51 M. Martynowski - + 
  52 Ł. Mikołajczyk - + 
  53 A. Mioduszewski - + 
 

    41 42 
  54 A. Misiołek + - 
  55 K. Mróz - + 
  56 G. Napieralski + - 
  57 J. Obremski . . 
  58 B. Orzechowska - + 
  59 A. Pająk - + 
  60 M. Pańczyk-Pozdziej . . 
  61 G. Peczkis - + 
  62 M. Pęk - + 
  63 W. Piecha - + 
  64 L. Piechota . . 
  65 A. Pociej . . 
  66 M. Poślednik . . 
  67 M. Potoczny - + 
  68 K. Probierz - + 
  69 Z. Pupa - + 
  70 K. Radziwiłł - + 
  71 M. Rocki + - 
  72 T. Romańczuk - + 
  73 J. Rotnicka + - 
  74 J. Rulewski + - 
  75 J. Rusiecki - + 
  76 S. Rybicki + - 
  77 C. Ryszka - + 
  78 J. Sagatowska . . 
  79 M. Seweryński . . 
  80 K. Słoń - + 
  81 W. Sługocki + - 
  82 A. Stanisławek - + 
  83 L. Staroń ? ? 
  84 G. Sztark + - 
  85 A. Szwed - + 
  86 A. Szymański - + 
  87 R. Ślusarz - + 
  88 P. Termiński + - 
  89 P. Wach . . 
  90 A. Warzocha - + 
  91 J. Wcisła + - 
  92 K. Wiatr - + 
  93 J. Włosowicz - + 
  94 A. Wojtyła - + 
  95 A. Zając . . 
  96 J. Zając ? ? 
  97 B. Zdrojewska + - 
  98 P. Zientarski + - 
  99 J. Żaryn - + 
 
  Głosujących 82 82 
  Za 23 57 
  Przeciw 57 23 
  Wstrzymało się 2 2 
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7. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 7. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nowelizując ustawę o systemie oświaty, parlament znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków i przedszkolny 
dla pięciolatków, a przywraca obowiązek rozpoczynania nauki szkolnej dopiero w wieku 7 lat, dodam, że po 
rocznym obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat. Po co ta nowelizacja? Jak powiedziała 
przed głosowaniem w Sejmie reprezentująca autorów projektu noweli Marzena Machałek z PiS, ta nowelizacja 
„porządkuje bałagan i wycofuje pseudoreformę. Jest pozytywną odpowiedzią na oczekiwania rodziców, którzy 
prowadzili dramatyczną walkę o dobro swoich dzieci, o dobro polskiej edukacji”. I jak dodała, ta nowelizacja 
przywraca odpowiedzialność państwa za edukację.

Przypomnę, że przywrócenie rodzicom prawa wyboru, czy dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku 6 
czy 7 lat, zapowiedziała premier Beata Szydło w swoim sejmowym exposé. Zaznaczyła wówczas, że odejście 
od obowiązku szkolnego dla sześciolatków będzie przeprowadzone w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Powrót 
do obowiązku szkolnego dla dzieci od siódmego roku życia był też jednym z haseł wyborczych PiS w kampanii 
wyborczej. Czyli mówiąc wprost, wybierając rządy PiS, wyborcy opowiedzieli się za takim rozwiązaniem.

Jakie argumenty ma strona przeciwna? Jednym z kluczowych jest fakt, że dzieci w wieku 6 lat chodzą do 
szkoły w 24 krajach Unii Europejskiej, a w części z nich edukację zaczynają nawet wcześniej. To również 
prawda, że dzieci w ponad 130 krajach świata edukację zaczynają w wieku 6 lat albo nawet wcześniej.

Pytanie, dlaczego w takim razie uważamy, że polskie dzieci powinny rozpoczynać edukację szkolną w wie-
ku 7 lat, wydawałoby się, jest zasadne. Dlaczego tak uważamy? Na tak postawione pytanie odpowiedziała 
w Sejmie minister edukacji Anna Zalewska: „Odwagi, trzeba wyznaczać standardy Unii Europejskiej, czas nie 
patrzeć na to, jak wygląda system edukacji w Unii Europejskiej”. Mówiąc najprościej: nie wszystkie standardy 
unijne są najlepsze, nie wszystko musimy ślepo wprowadzać. Myślę tu o doświadczeniach polskich rodzin, 
które są trwalsze, bardziej związane z dziećmi, jednym słowem, mocno wpisane w tradycję. Polscy rodzice, 
choć dotykają ich najróżniejsze trudności wychowawcze, bardzo sobie cenią wpływ na wychowanie dzieci, co 
zresztą gwarantuje im konstytucja. Dlatego ta ustawa pozostawia sprawę obniżenia wieku obowiązku szkolnego 
w ich rękach. Jednym słowem, dzieci przed siódmym rokiem życia będą uczyć się tylko w sytuacji, jeśli o tym 
zdecydują ich rodzice. Nie chodzi o to, że zabraniamy dzieciom, aby wcześniej uzyskały dostęp do wiedzy, 
ale obawiamy się o zakres i treść tej wiedzy. Konkretnie mam na myśli unijne polecenia wprowadzenia już do 
przedszkoli wychowania seksualnego.

Zanim przejdę do tego tematu, chciałbym wspomnieć o kilku szczegółach nowelizacji. I tak, w miejsce 
obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci 5-letnich do wychowania 
przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich. Prawo 
do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. 
W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego 
otrzymają od 1 września 2017 r.

Nowelizacja przewiduje, że od nowego roku szkolnego dzieci 6-letnie będą mogły pójść do I klasy pod wa-
runkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna 
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci 6-letnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do I klasy, 
ponowne zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 
31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym 
promocji do klasy II. Do końca roku szkolnego będzie obowiązane kontynuować naukę w klasie I lub korzystać 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

MEN szacuje, iż we wrześniu 2016 r., oprócz dzieci 7-letnich – którym w tym roku jako 6-latkom odroczono 
obowiązek szkolny (jest ich 91 tysięcy, czyli 21% rocznika) – do I klasy trafi około 10–15% sześciolatków, któ-
rych rodzice będą chcieli skorzystać z tego, że klasy będą mniej liczne, oraz 10–15% dzieci będących obecnie 
w klasach I, które na wniosek rodziców będą zapisane ponownie do klas I.

Analogiczne prawo do powtórzenia roku na wniosek rodziców otrzymają też dzieci urodzone w pierwszej 
połowie 2008 r. obecnie uczące się w II klasie. Dzieci te są pierwszą grupą, która rozpoczęła obowiązkowo 
naukę w szkole w wieku 6 lat.
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Nowelizacja przesuwa o 3 lata – do 2019 r. – wejście w życie przepisów nakazujących samorządom prze-
kształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenie zespołów szkolno-
-przedszkolnych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami samorządy na takie przekształcenie mają czas do 
1 września 2016 r. Według resortu edukacji samorządy sygnalizują, że nie są w stanie tego zrobić w tym czasie 
m.in. ze względu na inne wymagania stawiane szkołom i przedszkolom; w efekcie zapowiadają likwidację 
oddziałów przedszkolnych.

W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez pozostawienie w niej 6-latków 
zwiększona ma być w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka z 1305 zł do 
1370 zł.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zgodnie z nią minister edukacji ma otrzymać 
prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Obecnie prawo powoływania i odwo-
ływania ich przypisane jest wojewodzie, z zastrzeżeniem, że ma się to odbywać za zgodą ministra edukacji.

Tyle o szczegółach. Jeszcze raz wracając do istoty zmian, podkreślę, że w polskiej tradycji, w polskiej kon-
stytucji jednoznacznie określa się pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo rodziców do wychowania 
dzieci. To oni są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Ta ustawa przywraca rodzicom prawo 
do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji 
kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka.

Stąd też rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia 
dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodzice nie powinni, w sposób bezpośredni czy pośredni, być 
zmuszani do dodatkowych wydatków, a takie z pewnością oznacza wcześniejsze posłanie dziecka do szkoły.

Wspomnę o wcześniej wzmiankowanych unijnych poleceniach dotyczących wczesnej seksedukacji dzieci. 
Jak sądzę, w szczególności wychowanie seksualne stanowi podstawowe prawo rodziców i winno dokonywać 
się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych kontrolowanych przez nich 
ośrodkach wychowawczych. Jest prawdą, że w szkołach usiłuje się prowadzić wychowanie seksualne dzieci 
niezgodne z życzeniami rodziców katolickich. W wielu szkołach państwo lub instytucje niepaństwowe narzucają 
obowiązkowy system seksedukacji, tym samym ciężko naruszając prawa rodziców. Dlatego pozostawienie na 
rok dzieci przy rodzinie jest bardzo ważnym elementem wychowania dziecka w wartościach wyznawanych 
przez rodziców.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wprowadzamy tak zwany podatek bankowy, który istnieje w wielu krajach UE. Taki podatek jest między in-
nymi od 2008 r. w Szwecji, od 2010 r. jest na Węgrzech, od 2011 r. – w Portugalii, we Francji i w Wielkiej Brytanii. 
Stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325% podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39% 
w skali roku. W przypadku firm ubezpieczeniowych będzie to 0,05% miesięcznie, więc 0,6% w skali roku. Podatek 
ma obowiązywać już od lutego 2016 r. Szacowane wpływy z podatku wyniosą w 2016 r. od 6,5 do 7 miliardów zł.

Podmiotem opodatkowania będą osoby prawne (banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (oddzia-
ły instytucji zagranicznych). Pobór podatku oparty będzie na zasadzie deklaracji przez podatników. Podatek 
naliczany będzie w okresach miesięcznych. Przewidziano zwolnienie z podatku sumy bilansowej o wartości 
nieprzewyższającej 4 miliardów zł. Zdecydowano się zwolnić od podatku Bank Gospodarstwa Krajowego 
i ewentualnie inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Jak z tego widać, przedmiotem opo-
datkowania jest suma wartości aktywów podatnika wynikająca z bilansu, a zatem jest to podatek majątkowy 
(aktywa sektora bankowego wynoszą 1 bilion 880 miliardów zł, a ubezpieczeniowego – 180 miliardów zł).

Dwie uwagi. Pierwsza: wprowadzenie podatku nie powinno mieć wpływu na zmniejszenie dochodów 
uzyskiwanych z podatku dochodowego od osób prawnych, a to z uwagi na fakt, że podatek nie będzie stanowił 
kosztu uzyskania przychodu i nie obniży podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

I druga: wprowadzenie podatku nie powinno zmniejszyć konkurencyjności polskiego rynku wobec insty-
tucji zagranicznych z uwagi na fakt, że podatek zostanie wprowadzony na równych zasadach – dla podmiotów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Celem wprowadzenia takiego podatku jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, 
w szczególności społecznych. W naszym przypadku będzie to wsparcie programu 500+, czyli sfinansowania wypłat 
500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w rodzinach o dochodach do 800 zł miesięcznie na osobę – na każde 
dziecko (1 tysiąc 200 zł w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne). Program ma ruszyć od kwietnia.

Jest faktem bezspornym to, że wprowadzenia takiego podatku domagają się i popierają go miliony polskich 
obywateli, dlatego nie bardzo rozumiem, skąd taki bardzo zajadły, wściekły opór mówiący o jakimś haraczu, co 
więcej, obrażający polskie rodziny twierdzeniem, że za te pieniądze będą realizowane kaprysy czy używki rodziców.

A właściwie to powinienem powiedzieć, że ze zrozumieniem przyjmuję protesty przeciwko wprowadzeniu 
w Polsce podatku bankowego. Bo niby jak miałoby zachować się silne lobby instytucji finansowych, lobby naj-
bogatszych, a jednocześnie wiele tych instytucji, którym jest na rękę to, aby uzyskiwane przez banki przychody 
były wyprowadzane z Polski za granicę? Tu przypomnę, że zyski sektora bankowego w Polsce wynoszą rocznie 
kilkanaście miliardów złotych, a wiele uzyskiwanych przychodów wyprowadzanych jest z Polski za granicę do 
powiązanych kapitałowo banków matek. Konkretnie w analizie Global Financial Integrity – międzynarodowej 
organizacji prowadzącej badania na temat nielegalnych przepływów finansowych – znalazłem odpowiedź, skąd 
taka wściekłość niemieckich mediów i pogróżki pod adresem nowych władz. Mianowicie Global Financial 
Integrity obliczył, że przez ostatnie lata koncerny naszego zachodniego sąsiada „wyssały” z naszego kraju 
30 miliardów dolarów. Wynika z tego, że za granicę trafia aż 5% polskiego PKB, czyli około 90 miliardów zł 
rocznie. Najwięcej kradną zagraniczne korporacje i niemieckie firmy – tak czytamy na portalu gf24.pl, który 
powołuje się na szacunki Global Financial Integrity. Jeśli przyjmiemy, że około 65% eksportu-importu Polski 
jest wytwarzane przez firmy z kapitałem zagranicznym, z czego około 50% to firmy niemieckie, to można 
oszacować, że Niemcy nielegalnie wyprowadzają z Polski około 30 miliardów zł rocznie – takie szacunki 
przytacza portal gf24.pl. Wniosek: Polska znajduje się na 20. miejscu na liście krajów najbardziej nielegalnie 
wyzyskiwanych na świecie przez zagraniczne koncerny. I jesteśmy jedynym takim krajem z Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na uchwalany podatek bankowy słyszymy już groźby lobby bankowego o podniesieniu opłat, 
o droższych kredytach itd. Cieszy jednak postawa PKO BP, że takich opłat na pewno nie podniesie. Bodaj z tego 
widać, jak ważna jest obecność polskich banków w sektorze finansowym.

Na powyższy temat wypowiedziało się wielu ekspertów, twierdząc, że wpływ tego podatku na poziom cen 
usług bankowych będzie znikomy lub żaden.

Jedyne pytanie, jakie nasuwa się w związku z wprowadzanym podatkiem, brzmi: dlaczego dopiero teraz, 
dlaczego tak późno?
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Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Obecnie banki w Polsce mają niezwykle uprzywilejowaną pozycję i osiągają wysokie zyski, w ubiegłym 
roku było to około 16 miliardów zł. We wskazanym projekcie słusznie zaproponowano, by banki tym zyskiem 
ze społeczeństwem się podzieliły. Dzięki wprowadzeniu podatku bankowego do budżetu trafi kwota około 
5–6 miliardów zł, która może być przeznaczona przykładowo na realizację programów społecznościowych, 
w tym przyznawanie kwoty 500 zł na dziecko.

Wskazana inicjatywa regulacyjna została skonstruowana w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na 
stabilność systemu finansowego i nie ograniczać zdolności banków do kredytowania gospodarki.

Podatek od aktywów banków nie powinien również grozić podwyżką oprocentowania kredytów w Polsce. 
Mają temu bowiem przeciwdziałać: konkurencja na rynku, aktywne działania UOKiK i wyłączenie z opodat-
kowania instytucji, których aktywa nie przekraczają określonych w projekcie progów kwotowych.

Z uwagi na konkurencję na rynku kredytów indywidualnych takim klientom banków nie będzie grozić 
podwyżka oprocentowania. Ponadto, co należy podkreślić, podwyżka co do zasady nie będzie dotyczyć umów 
zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, co czytamy w uzasadnieniu projektu. Dlatego – jak podkreślają 
jego autorzy – podatek w pierwszej kolejności zmniejszy rentowność banków.

Nadto z projektu jednoznacznie wynika, iż wprowadzenie podatku nie powinno zmniejszyć konkurencyj-
ności polskiego rynku dla instytucji zagranicznych z uwagi na fakt, że zostanie on wprowadzony na równych 
zasadach dla podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Istniejące za granicą zainteresowanie zakupem aktywów w Polsce przez instytucje międzynarodowe wska-
zuje, że rynek polski jest atrakcyjny dla zagranicznych instytucji finansowych i wprowadzenie podatku od 
instytucji finansowych nie powinno wpłynąć w znaczący sposób na dalsze zainteresowanie polskim rynkiem. 
Podatek bankowy został już z sukcesem wprowadzony w największych krajach europejskich: Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji.

Proponowane zmiany są wyrazem dążeń do zmiany systemu podatkowego – z nieefektywnego na bardziej 
wydajny oraz taki, który nie traktuje podatków jako kary.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nikt nie zaprzeczy, że kadra kierownicza w każdej firmie powinna być grupą osób, która ręka w rękę 
współpracuje ze swoim szefem. Każdy chyba uzna też fakt, że szef firmy musi mieć możliwość dobrania sobie 
ludzi na kierownicze stanowiska w swoim przedsiębiorstwie. Czyż nie tak powinno być także w państwie, 
w urzędach kierujących naszym państwem? Czy nie powinno być tak, że nowe kierownictwo rządu, nowy 
premier i ministrowie mają wolną rękę, jeśli chodzi o mianowanie na stanowiska kierownicze osób, co do 
których kompetencji i wiedzy mają zaufanie? O tym właśnie jest nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Ona 
z jednej strony daje ministrom i wojewodom możliwość dobrania z rynku specjalistów, ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, którzy pomogliby wdrażać reformy, a z drugiej strony – pozwoli odwołać tych urzędników, 
którzy się nie sprawdzili.

Czy to oznacza, że obecna kadra kierownicza jest zła? Uważam, że nie należy uogólniać pojedynczych 
faktów, ale trzeba też pamiętać o niechlubnych przykładach w rodzaju: przychodzi poseł Bury do prezesa 
Kwiatkowskiego, ten odpowiada mu w stylu „ty sobie szykuj kandydata na wicedyrektora”, a po ustawionym 
konkursie słyszymy słowa „zadanie wykonane”.

Inny przykład dotyczy omijania przepisów dotyczących nominowania urzędników w urzędzie stołecznym. 
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała na szefa Bemowskiego Centrum Kultury, Art.Bem, osobę bez 
konkursu, tłumacząc, że potrzebny jest człowiek sprawny, który obejmie szybko kierownictwo, zaś procedury 
konkursowe są długie i nieefektywne.

A co się działo w urzędach skarbowych? Na 16 dyrektorów izb skarbowych w 2013 r. było 15 pełniących 
obowiązki. Niektórzy te obowiązki pełnili od… 2006 r. Polecam raporty NIK w tej sprawie.

Jeszcze inny przykład. W MSZ doszło do rozpisania konkursu na zastępcę dyrektora gabinetu ministra. 
Wygrała go pani Monika Krzepkowska, szefowa gabinetu ministra Grzegorza Schetyny. Problem w tym, że 
nie złożyła mandatu radnej, a także nie spełniała wymogów. Jednak wbrew ustawie wymogi uznano nie za 
niezbędne, ale jedynie za pożądane.

Prawo i Sprawiedliwość chce skończyć z obchodzeniem przepisów. Chce uczciwie powiedzieć: jest pilna 
potrzeba, by najwyższe stanowiska kierownicze były bardziej elastyczne. Trzeba otworzyć urzędy na ludzi 
z zewnątrz, także takich, którzy dotąd nie pracowali w administracji. Ich wiedza i doświadczenie bardzo by się 
przydały. Myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy, aby nie dochodziło do nadużyć i obchodzenia prawa, 
aby kandydaci na wysokie urzędy nie byli ustalani w restauracjach.

W tej sytuacji pytanie zasadnicze brzmi: co z obecną kadrą służby cywilnej? Czy Prawo i Sprawiedliwość 
dąży do likwidacji służby cywilnej? Czy chce bezpartyjnych fachowców zastąpić oddanymi członkami swojej 
partii?

Po pierwsze, 99% urzędników obecny projekt w ogóle nie dotyczy, a to właśnie ich codzienna praca jest 
kluczowa dla pracy ministerstw. Nie zmieniają się także wymogi dotyczące kandydatów na wyższe stanowiska, 
katalog warunków pozostaje bez zmian. Nie jest więc prawdą, jak to histerycznie wygłaszał w Sejmie poseł 
Marek Wójcik z PO, że 2 tysiące urzędników służby cywilnej, którym prawo gwarantowało stabilność zatrud-
nienia, którzy przez wiele lat podnosili swoje kwalifikacje, straci pracę w polskiej administracji.

Po wtóre, nikogo nie planuje się zwalniać, a ci dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy zostaną odwołani 
z funkcji, będą mieli zapewnione inne stanowisko pracy w ramach służby cywilnej; zapewnia im to ustawa, 
która w tym punkcie się nie zmienia. Czyli, inaczej mówiąc, nowelizacja ich nie dotyczy. Jednym słowem, 
nowelizacja ustawy o służbie cywilnej nie uderza w administrację, nie demontuje jej ani nie paraliżuje, jak 
to histerycznie rozgłaszają jej przeciwnicy. Duch ustawy i cel ustawy, jak powiedziałem, jest taki – otworzyć 
administrację na dobrze przygotowanych, wykształconych i doświadczonych nowych pracowników. Inaczej 
mówiąc, w myśl nowelizowanej ustawy nabór do służby cywilnej na pewno nie będzie się odbywał w restau-
racji „Sowa i Przyjaciele”.

O tym, że nowelizacja nie wprowadza jakichś rewolucyjnych zmian, świadczy opinia profesor Marii Gintowt-
Jankowicz. Oceniając nowelizację ustawy o służbie cywilnej, napisała: w odniesieniu do zakresu zagadnień 
uregulowanych w ustawie o służbie cywilnej w przeważającej części nowelizacja niczego nie zmienia; projekt 
nie wprowadza żadnych zmian w tych częściach ustawy obowiązującej, które stanowią właściwą pragmatykę 
służbową, a więc regulacjach o podstawowym znaczeniu dla osób zatrudnionych na podstawie ustawy o służbie 
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cywilnej. W innym fragmencie czytamy: twierdzenie, że nowelizacja likwiduje służbę cywilną, jako pragmatykę 
służbową, zawartą w ustawie z 2008 r., w ustawie o służbie cywilnej, nie jest prawdziwe; wprowadza w błąd 
nie tylko tysiące zainteresowanych prawników, ale i szerszą opinię publiczną, i jako takie ma cechy nadużycia.

Wśród zarzutów przeciw tej nowelizacji jest i ten, że PiS likwiduje zapis, zgodnie z którym szef służby cy-
wilnej przez kilka lat wstecz nie może być członkiem partii politycznej. Ten zapis jest niezgodny z konstytucją, 
w której są, owszem, przepisy dotyczące apolityczności, ale dotyczą one sędziów, sędziów TK, RPO, Rzecznika 
Praw Dziecka. Wystarczy więc, jeśli ktoś, obejmując jakąś funkcję urzędniczą, złoży legitymację partyjną.

Na zakończenie powiem tak: większość Polaków ma nadzieję, że w państwowych urzędach coś się zmieni, 
że zamiast mnożonych przeszkód dla przedsiębiorców i obywateli pojawią się kierownicy i dyrektorzy powołani 
z grona najlepszych profesjonalistów, menedżerów, ludzi odpowiedzialnych za wydawane decyzje, o wysokich 
kompetencjach i kierunkowym przygotowaniu. Koniec z procedurami konkursowymi, które się nie sprawdziły, 
co więcej, ujawniły podatność na naciski czy wręcz korupcję.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Kolejny raz pokazujecie państwo, że Konstytucja RP jest dla PiS mało ważna. Kolejny raz można przewrócić 
wszystko do góry nogami i pięknie opowiadać, że to „dobra zmiana”. Prawo i Sprawiedliwość podważa to, co się 
sprawdza od wielu lat. Zawsze w życiu można coś poprawić lub udoskonalić, ale nie wywracać tego, co przez 
tyle lat się sprawdzało. Czy to oznacza, że kolejne standardy zostają obniżone? Bez wątpienia, na pewno. O tym 
mówią wszyscy, tylko państwo z PiS nie przyjmujecie do wiadomości odmiennego zdania. W całej debacie 
nie chodzi o to, aby łatwiej pracę znalazła młodzież, ale o to, by szykować stołki dla swoich. Dla swoich, czyli 
zwolenników PiS, którzy, jak widać, są słabo przygotowani, bo boją się konkursów, specjalizacji czy przepisów 
dotyczących wykształcenia. Chodzi o swobodę obsadzania „swoimi” stanowisk. I to jest cel. Zniszczenie służby 
cywilnej, która teraz tak naprawdę przestanie istnieć. Znowu szybko, znowu z dnia na dzień, bez konsultacji 
i opinii. To jest ta „dobra zmiana” i ten nowoczesny powiew polityki, co do którego tylko członkom PiS się 
wydaje, że jest. Głosuję przeciw.
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Przemówienie senatora Rafała Ślusarza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji idzie w kierunku personalnym, bo konkretne osoby kreowały 
politykę medialną. Czy to znaczy, że osoby zarządzające mediami źle pracowały? Niestety można na to pytanie 
odpowiedzieć twierdząco. W telewizji pojawiały się manipulacje, przemilczenia. To nie były rzeczy przypad-
kowe, to był oczywisty zamysł. Ale ja chcę zwrócić uwagę na inny problem. W trakcie wczorajszej debaty na 
posiedzeniu komisji posłanka powiedziała, że ustawa wprowadza pracowników mediów w stan rozdygotania. 
Można z przekąsem stwierdzić, że w końcu jest im dane coś, co nieustannie narzucali swoim widzom i słu-
chaczom. Mam kontakt z wieloma osobami starszymi i chorymi, często przykutymi do łóżka, znam ich opinie 
o telewizji. Ale idę o zakład, że również każdy z państwa zetknął się ze stwierdzeniem „nie mam nerwów, by 
oglądać programy informacyjne i publicystyczne”. Chodzi o świadomy zamiar reżyserów tych programów 
wywoływania napięcia, o to szczucie, o tych zapraszanych szyderców ekspertów, o wsparcie dla przesady, 
drastyczności, wręcz chamstwa. Robiono to dla walki politycznej. Ale mnie najbardziej drażniło, że depcze 
się wrażliwość, że wykorzystuje się emocje, czyli manipuluje się. Robiono to nawet wtedy, gdy takie działania 
okazywały się nieskuteczne z punktu widzenia celów politycznych. Krótko mówiąc, media przyłożyły się do 
zwycięstwa tych, których pozwalały deptać. Ale to żadne usprawiedliwienie dla manipulanta, że się przeliczył, 
raczej potwierdza to niekompetencję. Dlatego cieszę się, że ustawa przynosi nadzieję na szybką zmianę.

Druga sprawa jest symboliczna. Pamiętamy film „Pokłosie”. Tyle miał on wspólnego z prawdą, co wypowiedź 
na tematy historyczne aktora grającego w tym filmie. Pomylił on bój pod Cedynią z oblężeniem Głogowa, tarcze 
z maszynami oblężniczymi i, co najbardziej kompromitujące, przypisał Polakom bandyckie metody Niemców. 
Podobnie w tym załganym filmie zostały rozpowszechnione najbardziej prymitywne kalki antypolskie. Otóż 
ten film to była koprodukcja polskiej telewizji publicznej! Gdy się o tym dowiedziałem, poczułem się podwójnie 
oszukany. Oto ktoś kłamie na temat mojego narodu i robi to za moje pieniądze. A przecież ktoś zatwierdził 
scenariusz, ktoś nie zdystansował się do treści filmu po jego wyprodukowaniu. Nie zmartwiłbym się, gdyby 
ten ktoś od jutra przestał brać moje pieniądze.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Zapoznałem się z odpowiedzią, jakiej Pan Prokurator Generalny udzielił 31 sierpnia 2015 r. na oświadcze-
nie senatora ubiegłej kadencji Grzegorza Wojciechowskiego, dotyczące postępowania prokuratury w trzech 
sprawach, w tym w sprawie wypadku drogowego, w którym zginął 11-letni chłopiec.

Z satysfakcją przyjmuję odpowiedź i podjęte działania w dwóch poruszonych w tym oświadczeniu spra-
wach (doprowadzenie do tymczasowego aresztowania dilerów dopalaczy oraz apelacja w sprawie o brutalny 
gwałt), natomiast trudno mi się zgodzić z tolerowaniem ewidentnie niewłaściwych wypowiedzi przedstawiciela 
Prokuratury Rejonowej w Lipnie w sprawie wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, w któ-
rym zginęło dziecko. Prokuratura nie powinna udzielać wypowiedzi przesądzających o winie ofiary wypadku 
przed przeprowadzeniem śledztwa, przed zasięgnięciem kluczowej w sprawie opinii biegłego. Taka postawa 
prokuratury pozbawia ją elementarnej wiarygodności, a u osób zainteresowanych, zwłaszcza rodziców zabitego 
dziecka, wywołuje przekonanie, że sprawa jest prowadzona nieobiektywnie, z góry założoną tezą o zawinieniu 
ofiary. Tym bardziej że rodzice zmarłego chłopca nie mieli nawet szans zgłosić własnych dowodów w śledztwie. 
Z powodu takich przedwczesnych i nierozważnych opinii biorą się potem złe opinie o pracy całej prokuratury, 
które docierają do mnie jako senatora, a ja nie mam argumentów, by im zaprzeczać.

Uważam, że Pan Prokurator Generalny nie powinien bronić złego postępowania prokuratury i złej sprawy, 
lecz powinien wyciągnąć wnioski z tej sprawy, nie tylko indywidualnie ale i konkretnie, takie między innymi, 
by w sprawach związanych ze śmiercią człowieka prokuratura w żadnym razie nie wydawała przedwczesnych 
wyroków medialnych, zanim nastąpi gruntowne wyjaśnienie sprawy. Proszę skorzystać z tej sugestii w trosce 
o ofiary, ale także w trosce o wiarygodność prokuratury.

Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Rafała Ambrozika, Marka Pęka, Łukasza Mikołajczyka,  

Przemysława Błaszczyka i Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Wiele osób jest zbulwersowanych umorzeniem przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku śledztwa w spra-
wie V Ds 8/13 dotyczącego tak zwanej afery korupcyjnej w Sądzie Najwyższym. Mimo istnienia poważnych 
dowodów obciążających sędziów w postaci nagrań kompromitujących rozmów dotyczących manipulowania 
składem sędziowskim i w ślad za tym treścią wyroku w Sądzie Najwyższym, po wielu latach postępowania 
śledztwo zostało umorzone. Umorzenie to budzi obawy o to, że wobec sędziów zastosowane zostały szczególne 
względy, że uniknęli odpowiedzialności ze względu na ich status sędziowski.

Nie twierdzimy, że tak jest, ale wątpliwości są poważne i dla dobra sprawy, dla przekonania opinii publicz-
nej, że prokuratura nie kryje afery korupcyjnej w wymiarze sprawiedliwości, pożądane jest naszym zdaniem 
ujawnienie treści postępowania o umorzeniu. Tak będzie lepiej dla uwikłanych w sprawę sędziów i dla samej 
prokuratury, której wiarygodność doznaje uszczerbku na tle tej sprawy.

Rafał Ambrozik 
Marek Pęk 
Łukasz Mikołajczyk 
Przemysław Błaszczyk 
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Pracownicy elektrowni wodnych reprezentowani przez przewodniczącego Rady Pracowników PGE Energia 
Odnawialna SA, Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim Mariana Pszczółkę oraz przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność” przy tym samym Oddziale PGE EO SA Jacka Droździka wyrażają obawy co do 
przyszłości swoich miejsc pracy, a także warunków, w jakich przyjdzie pracować osobom nieobjętym progra-
mem zwolnień wiążącym się z restrukturyzacją. W przekazanym do mnie piśmie zauważono między innymi, 
że w latach 2011–2015 w Oddziale ZEW Porąbka-Żar oraz w Oddziale ZEW Dychów nastąpiło ograniczenie 
zatrudnienia o około 31%, a zakresy prac do wykonania przez pracowników zostały zwiększone.

Strona związkowa zwraca także uwagę na fakt odrzucenia przez pracodawców przedstawionej w dniu 
9 czerwca 2015 r. propozycji porozumienia kończącego spór zbiorowy, w związku z czym podtrzymuje swoje 
żądania sporne zawarte w zawiadomieniu o wszczęciu sporu zbiorowego z dnia 23 grudnia 2014 r. w zakresie, 
w jakim nie zostały one objęte porozumieniem o zakończeniu sporu zbiorowego z dnia 10 kwietnia 2015 r., oraz 
w związku z brakiem realizacji ustaleń zawartych w notatce ze spotkania z dnia 10 czerwca 2015 r., dotyczącej 
docelowej struktury organizacyjnej i zasad kształtowania wynagrodzeń pracowników oddziałów PGE EO SA.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Energii monitoruje na bieżąco sytuację społeczną w spółce PGE Energia Odnawialna SA?
2. Czy nie istnieje obawa, że przeprowadzana restrukturyzacja, a przede wszystkim wiążąca się z nią redukcja 

etatów i obarczenie pracowników większym zakresem obowiązków, nie wpłynie negatywnie na poziom bez-
pieczeństwa w elektrowniach i odpowiedni poziom ich eksploatacji? Czy zdaniem przedstawicieli Ministerstwa 
Energii dalsze wdrażanie programu restrukturyzacji nie uniemożliwi realizacji podpisanej na kolejne 4 lata 
umowy dotyczącej regulacyjnych usług systemowych (RUS)?

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia realizacji świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 
w jego zamiejscowym oddziale kardiologii, zlokalizowanym w Cieszynie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach –Ochojcu znany jest jako jeden z najważniejszych i najbar-
dziej renomowanych ośrodków leczenia chorób serca w kraju.

Od kilku lat współpracuje on z innym szpitalem – Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 
w zakresie prowadzenia tamtejszego oddziału kardiologicznego na podstawie umowy zawartej w lipcu 2012 r. 
Współpraca nawiązana została dla zapewnienia lepszego funkcjonowania oddziału i zagwarantowania opieki 
nad pacjentami kardiologicznymi powiatu cieszyńskiego i regionu. W ramach podjętej współpracy Górnośląskie 
Centrum Medyczne zapewniło od sierpnia 2012 r. niezbędny personel medyczny, w szczególności lekarski, 
wykonało generalny remont i modernizację pomieszczeń oddziału oraz systematycznie doposażało go w sprzęt 
i aparaturę medyczną. W rezultacie obecnie cały personel oddziału kardiologicznego w Cieszynie stanowią 
pracownicy GCM, a także praktycznie całe wyposażenie oddziału stanowi sprzęt należący do GCM. Stroną 
realizowanej w oddziale umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowa w zakresie kardiologia – hospi-
talizacja nadal pozostaje jednak ZZOZ w Cieszynie.

W tej sytuacji szpitale podjęły działania w kierunku przekazania na rzecz Górnośląskiego Centrum 
Medycznego kontraktu w zakresie kardiologia – hospitalizacja realizowanego przez ZZOZ w Cieszynie. W tym 
celu szpitale, działając zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. DzU z 2015 r., poz. 581, z późniejszymi zmianami), zwróciły 
się o wyrażenie przez dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgody na cesję umowy w części 
dotyczącej szpitalnych świadczeń kardiologicznych. We wniosku szpitale wykazały, że w ich ocenie spełnione 
zostały wszelkie przesłanki prawne do dokonania cesji umowy.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wyraził zgody na cesję kontraktu, argumentując, że 
mogłaby ona zostać uznana za obejście przepisów dotyczących zasad zawierania umów ze świadczeniodaw-
cami, określonych w przytoczonej ustawie. Powyższe stanowisko podtrzymał prezes NFZ w odpowiedzi na 
złożone przez szpitale zażalenie. Szczegóły sprawy zawierają załączone dokumenty, tj. zażalenie na czynności 
dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W mojej ocenie pozytywnie należy ocenić współpracę podjęta przez GCM i ZZOZ w Cieszynie. Wspólna 
inicjatywa szpitali daje niezbędne zabezpieczenie, jeśli chodzi o potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu 
cieszyńskiego i regionu. Co więcej, ich leczenie w zakresie kardiologicznym jest obecnie realizowane na wyż-
szym poziomie, przez specjalistów renomowanego ośrodka klinicznego i w sposób bardziej kompleksowy, także 
poprzez zapewnienie możliwości kontynuacji leczenia w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. 
GCM od kilkudziesięciu lat zapewnia mieszkańcom Śląska kompleksową diagnostykę i leczenie kardiologiczne, 
w tym leczenie inwazyjne i realizację procedur wszczepiania kardiowerterów-defibrylatorów, a także realizację 
procedur kardiochirurgicznych i chirurgii naczyniowej, co jest bardzo istotne w leczeniu pacjentów z chorobami 
układu krążenia. Wieloletnie doświadczenie i renoma Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz szeroki zakres 
działania z pewnością dają gwarancję najwyższej jakości usług i najlepszej kompleksowej opieki nad pacjentami.

Co ważne, zarówno ZZOZ w Cieszynie, jak i GCM są szpitalami publicznymi, których działalność nie jest 
ukierunkowana na maksymalizację zysku. W działaniach podejmowanych przez te jednostki nie można zatem 
upatrywać przesłanek czysto ekonomicznych. Należy również zwrócić uwagę na to, że współpraca nawiąza-
na pomiędzy szpitalami jest rozwiązaniem nowatorskim, niepraktykowanym dotychczas przez publicznych 
świadczeniodawców. Dotychczas to prywatne podmioty tworzyły przy szpitalach publicznych swoje jednostki 
organizacyjne, przejmując realizację najbardziej rentownych procedur medycznych oraz przejmując środki 
publiczne przeznaczone na ich finansowanie. Podmioty prywatne skupiają się przy tym przede wszystkim 
na realizacji wysoko rentownych procedur medycznych, nie zapewniając kontynuacji leczenia pacjentów. Po 
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wykonaniu zyskownych procedur, dalsze, mniej dochodowe lub nierentowne leczenie pacjentów prowadzone 
jest przez podmioty publiczne.

Szanowny Panie Ministrze! W mojej ocenie stan faktyczny może stanowić podstawę do dokonania cesji 
umowy w zakresie kardiologia – hospitalizacja, realizowanej dotychczas w oddziale kardiologicznym przez 
ZZOZ w Cieszynie, na rzecz GCM. Należy przy tym także wziąć pod uwagę fakt, że od kilku lat odraczane 
jest przeprowadzenie przez NFZ nowych postępowań konkursowych, co uniemożliwia zakontraktowanie przez 
GCM oddziału kardiologii w Cieszynie w drodze konkursu ofert. Podjęte przez szpitale działania wydają się 
zatem uzasadnione zarówno względami medycznymi, jak i ekonomicznymi. Kompleksowa realizacja świadczeń 
zdrowotnych przynosi wymierne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej, chociażby poprzez realizację 
wielu procedur medycznych w czasie jednej hospitalizacji u jednego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informuję, że pozwoliłem sobie przesłać na ręce Pana Ministra korespondencję prowadzoną 
między Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Waldemara Kraskę i Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosiła się matka chorej na cukrzycę typu I dziewczynki z prośbą o pomoc. Córka za-

chorowała w wieku 9 lat, w 2005 r. Była pod opieką diabetologów w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach, a na-
stępnie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomimo intensywnego leczenia (pompa insulinowa), stałej 
kontroli (8–10 pomiarów glikemii dziennie) cukrzyca daje dalsze powikłania. Pacjentka ma początki retinopatii 
i nefropatii cukrzycowej, mając zaledwie 19 lat. Cukrzyca typu I jest nieprzewidywalna i pomimo reżimu oraz 
prawidłowej opieki znacznie upośledza życie i funkcjonowanie pacjentki.

Od prawie roku chora wraz z rodziną walczy z orzecznictwem zakładu ubezpieczeń społecznych o przywró-
cenie stopnia niepełnosprawności. Bezpośrednio po zachorowaniu (w wieku 9 lat) orzeczono stopień znaczny 
niepełnosprawności, w wieku 16 lat obniżono orzeczony stopień do umiarkowanego, a obecnie ZUS wydał 
orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Podczas ostatniej wizyty lekarz orzecznik nie poprosiła 
o żadne dokumenty medyczne ani zaświadczenia dotyczące przebiegu i leczenia choroby. Pacjentka odwołała 
się do sądu, ale sprawa utknęła. 

Ostatnie orzeczenie pozbawiło pacjentkę jakichkolwiek świadczeń czy ulg z tytułu choroby, między innymi 
możliwości skorzystania z ulg w przejazdach, dofinansowania ze środków PFRON dla studentów, świadczenia 
rodzinnego, opieki powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pacjentka jest obecnie w trakcie studiów poza swoim 
miejscem zamieszkania (oddalonym o 150 km), praktycznie nie ma dochodów. Rodzice pobierający małą rentę 
i emeryturę także borykają się z kłopotami zdrowotnymi i nie są w stanie pomóc córce w takim stopniu, jak 
by należało. Leczenie cukrzycy jest bardzo kosztowne; samo utrzymanie pompy insulinowej to duże wydatki.

Gdy pacjentka zachorowała, w wieku 9 lat, zapewniono matkę, że dziewczynka będzie miała przyznany 
na stałe co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponieważ jest to choroba przewlekła wieku 
dziecięcego powstała przed 18 rokiem życia. Poprzedni rząd cofnął jednak ustawę, która dotyczyła tej kwestii.

Z uwagi na trudną sytuację pacjentki zwracamy się do Pani Minister z prośbą o pomoc w tej sprawie.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbiety 
Łopacińskiej

Niniejszym zwracam się w sprawie dotyczącej wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych indywi-
dualnych, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek 
świadczenia danin publicznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w kontekście możli-
wości uzyskiwania przedmiotowych interpretacji także przez posłów i senatorów w związku z działalnością 
biur poselskich i senatorskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. między innymi ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub 
państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto-
sowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie (art. 10 ust. 1 ww. ustawy.)

Literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje, że uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie 
pisemnej interpretacji są wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, oso-
by prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. Powyższe powoduje, że 
z wnioskami o wydanie interpretacji de facto nie mogą występować posłowie lub senatorowie, a skła-
dane wnioski skutkują odmową wydania przedmiotowych interpretacji, pomimo że wielokrotnie stany 
faktyczno-prawne związane z prowadzeniem przez nich biur poselskich lub senatorskich uzasadniałyby 
możliwość ich uzyskania.

Przykładowego wskazania wymaga, że niezwykle istotna kwestia uzasadniająca uzyskanie indywidu-
alnej interpretacji związana jest z prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Chodzi mianowicie o to, czy 
osoba, która zatrudniana była na podstawie umowy o pracę w biurze senatora VIII kadencji Senatu RP 
i która te same czynności wykonywałaby na rzecz biura senatora IX kadencji Senatu RP w ramach pro-
wadzonej przez nią działalności gospodarczej, miałaby prawo do ustalenia podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne w kwocie nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia w okresie 
pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przy założeniu, 
że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności 
pracownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Świadczenie usług w ramach działalności 
gospodarczej nie odbywałoby się na rzecz obecnego ani byłego pracodawcy, ponieważ umowa o pracę 
zawarta była z senatorem VIII kadencji Senatu RP, który był płatnikiem składek ZUS i jako taki został 
wyrejestrowany, natomiast świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej odbywałoby się na 
rzecz nowego podmiotu, który stanowi odrębną jednostkę, a mianowicie na rzecz biura senatora RP IX 
kadencji Senatu RP.

W mojej ocenie możliwość uzyskania pisemnej interpretacji w wyżej wymienionej sprawie jest istotna 
z punktu widzenia działalności wielu biur senatorskich czy też poselskich. Co prawda posłowie, jak i senatorowie 
w związku z prowadzeniem biur poselskich/senatorskich nie są stricte podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, niemniej w odniesieniu 
do osób świadczących pracę na ich rzecz są bez wątpienia pracodawcami, względnie zleceniodawcami, bezpo-
średnio zainteresowanymi rozstrzygnięciem konkretnych spraw.

Nie można pomijać, iż zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł lub senator ma 
prawo podjąć – w ramach wykonywania swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w or-
ganie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz 
organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą 
wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców.

Instytucja pisemnej interpretacji przepisów ma na celu zagwarantowanie pewności i przewidywalności 
sytuacji prawnej w zakresie przepisów, które są niejasne lub szczególnie skomplikowane. Wykładnia celowo-
ściowa tego przepisu prowadzi do wniosku, że w każdej sytuacji, kiedy przepisy prawne nakładające obowiązek 
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świadczenia daniny publicznej budzą wątpliwości, zainteresowany powinien mieć możliwość wystąpienia o taką 
interpretację, a rolą organu administracji publicznej jest ocena stanowiska strony występującej z wnioskiem 
o udzielenie interpretacji.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

W związku z otrzymaniem licznych pism o treści podobnej do cytowanej poniżej uprzejmie proszę o zajęcie 
stanowiska w kwestiach tam poruszonych.

„Wykluczeni opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zwracają się do państwa z prośbą o zapoznanie 
się z ich problemem, którym jest brak realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 
2014 r., sygn. akt K38/13, dotyczącego różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących 
opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w przepisie ze względu na 
moment powstania niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 
ust. 1 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wskazał negatywne skutki wynikające ze stosowania zaskarżonego 
przepisu oraz nakazał uregulowanie tej sprawy bez zbędnej zwłoki. 21 października 2015 r. minął rok od ogło-
szenia wyroku, a do chwili obecnej nie zostały wprowadzone rozwiązania regulujące naszą sytuację.

Domagamy się przywrócenia nam praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego (zastąpionego substytu-
tem – zasiłkiem dla opiekuna), których pozbawiła nas nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 
7 grudnia 2012 r. dokonująca podziału na: opiekunów dzieci niepełnosprawnych; opiekunów dorosłych osób 
niepełnosprawnych.

Nie zgadzamy się na takie podziały! Doprowadzają one do bardzo dużych różnic w kwotach. I tak świad-
czenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 1200 zł bez programów dochodowych (od stycznia 2016 roku już 1300 zł), 
a zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (te dwa świadczenia dotyczą opiekunów dorosłych osób 
niepełnosprawnych) wynoszą po 520 zł, przy czym drugi z nich uzależniony jest od kryterium dochodowego 
wynoszącego 764 zł. Nie ma naszej zgody na stosowanie dyskryminujących progów dochodowych! Domagamy 
się traktowania na równi z opiekunami dzieci niepełnosprawnych! Zapewnia nam to art. 32 konstytucji.

Pragniemy też zwrócić uwagę państwa na szereg nieścisłości w systemie orzecznictwa, jak i wzajemnie 
wykluczające się przepisy w ustawie o świadczeniach rodzinnych, co powoduje szereg kuriozalnych sytuacji.

Do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia 
ról społecznych, długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzy-
stencji (art. 4 ust. 1 ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 r.). Zapis ten wyraźnie różnicuje osoby niepełnosprawne 
na: częściowo samodzielne mogące podjąć pracę w zakładach pracy chronionej; całkowicie niesamodzielne. 
Dalsza część przepisu mówi, że zarówno jedni, jak i drudzy wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
osób drugich w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Trudno się z tym zgodzić, aby osoba 
niepełnosprawna podejmująca pracę była osobą w znacznej mierze niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Nielogiczne są także zapisy w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
1. Warunek uniemożliwiający pobieranie zasiłku przez córkę na niepełnosprawnego ojca, który pozostaje 

w związku małżeńskim, a jego żona nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Powinno nie dotyczyć osób, które ukończyły 75 lat.

2. Brak możliwości otrzymywania zasiłku na współmałżonka.
3. Brak dostępu do zasiłku dla opiekuna faktycznego niebędącego rodziną i niepodlegającego obowiązkowi 

alimentacyjnemu.
Kolejne postulaty to:
1. Zasiłek dla byłego opiekuna w postaci zasiłku dla bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po ustaniu opieki 

z powodu śmierci podopiecznego lub innych przyczyn losowych. Powodem jest stworzenie możliwie najprzychyl-
niejszych warunków sprzyjających możliwie szybkiemu powrotowi na rynek pracy, co będzie rzeczą niełatwą 
po kilkuletniej przerwie, a bardzo trudną po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach wykluczenia zawodowego.

2. Natychmiastowe dodatkowe wsparcie do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dla 
opiekunów niemieszczących się w kryterium dochodowym w postaci specjalnej pomocy rządowej w kwocie 350 zł.

3. Zasiłek przedemerytalny dla opiekunów w wieku 55+.
Wielu opiekunów dorosłych niepełnosprawnych niesamodzielnych żyje już chyba tylko i wyłącznie miłością 

i odpowiedzialnością za los drugiego człowieka, najbliższego sobie. Mimo najszczerszych chęci podopiecz-
ni nie są w stanie utrzymać siebie i opiekuna. Życie jest drogie, leczenie jest drogie. Wielu nie ma szans na 
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najmniejsze nawet umilenie życia, bo trwa walka o przetrwanie. Opiekunowie pragną przywrócenia praw 
nabytych, pragną, by nowa grupa opiekunów była traktowana tak samo godnie, pragną minimum normalności 
w ciężkich warunkach choroby. To nie jest wołanie o gwiazdkę z nieba. Państwo, w którym na pierwszym 
miejscu jest rodzina, jest warte zaangażowania w nie. Spokojni obywatele są największą wartością państwa. 
Dla poprzedniej ekipy rządzącej problemy dzieci, starości i niepełnosprawności okazały się zbyt trudne do 
rozwiązania albo po prostu je zlekceważono. Tak jak zlekceważono wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 
orzekł, że niesprawiedliwość trzeba naprawić «bez zbędnej zwłoki». Nie widać nas, słychać tylko pojedyncze 
głosy. Nasze dramaty rozgrywają się w czterech ścianach. Boli nas to i mamy ogromny żal, że nie chcecie nas 
zobaczyć i usłyszeć. Ale będziemy o sobie przypominać, aż zechcecie pochylić się nam nami, bo robimy rzecz 
wielką – ofiarowujemy swoim bliskim coś, czego nie można kupić za pieniądze, coś, czego nie dostaną w domu 
opieki: dajemy im siebie, naszą miłość i opiekę”.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Pani Premier zachęciła do konsultacji społecznych programu 500+. Ostrożność wymaga, by rozważyć kwe-
stię dwóch potencjalnych niebezpieczeństw osłabiających podstawowe cele programu, jakimi są realna pomoc 
rodzinie oraz sprzyjanie decyzjom prokreacyjnym.

Pierwsze niebezpieczeństwo – dezaktywacja zawodowa i utrwalenie statusu rodzin żyjących ze wsparcia 
pomocy społecznej. Kwota wsparcia jest wysoka, a jeśli dodamy do tego świadczenia rodzinne, to stwarza 
to możliwość życia bez pracy, aczkolwiek na niskim poziomie. Na przykład rodzina z trojgiem dzieci, jeśli 
nie ma dochodów lub są one niskie (poniżej 800 zł na członka rodziny), otrzyma 1 tysiąc 500 zł plus zasiłki 
rodzinne (na dziecko do lat 5 to jest 89 złotych, na starsze – 118 zł) oraz ewentualne dodatki do nich. Daje to 
około 2 tysiące zł. To może zniechęcać do podejmowania aktywności zawodowej. Aby zniechęcić do bierności 
zawodowej, może należałoby po prostu wliczać świadczenie 500+ do dochodu rodziny, tak by było uwzględ-
niane w przepisach praw do korzystania z kolejnych form wsparcia z pomocy społecznej, na przykład zasiłku 
stałego czy dodatku mieszkaniowego.

Drugie niebezpieczeństwo – manipulacje progiem dochodowym. Jeśli chodzi o zasiłek na pierwsze dziecko, 
to wykazanie dochodu poniżej 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1 tysiąca 200 zł, można 
osiągnąć przez rezygnację ze sformalizowania związku rodziców dziecka czy poprzez uzyskanie rozwodu. 
Chodzi bowiem o uzyskanie okolo 600 zł miesięcznie. Pamiętamy, że przed niewielu laty wprowadzenie znacz-
nie niższych zasiłków, w wysokości 170 zł na dziecko, jednak pod warunkiem że jest ono wychowywane przez 
samotnego rodzica, spowodowało tsunami rozwodowe. Szczególnie w regionach, gdzie było większe bezrobocie 
i bieda, po wprowadzeniu tych zasiłków liczba rozwodów wzrosła skokowo. Jeżeli wówczas rodzice decydowali 
się na separację, rozwód czy życie w konkubinacie, by uzyskać na każde dziecko 170 zł, to teraz, gdy kwota 
jest wyższa, zachęta będzie większa. Jednym z najpoważniejszych skutków tego byłoby samotne wychowanie 
dzieci, co uderza w ich rozwój i prawo do wychowania przez oboje rodziców.

Rozważyć trzeba tutaj różne rozwiązania. Pierwsze to wypłacanie każdemu świadczenia na pierwsze 
dziecko w kwocie niższej niż 500 złotych, ale bez progu dochodowego. Drugie to uzależnienie uprawnienia do 
tego świadczenia od uzyskania alimentów na dziecko i rodzica opiekującego się nim od osoby uprawnionej, co 
byłoby wliczane do dochodu. Kolejne to rezygnacja z wypłacania świadczenia na pierwsze dziecko.

Antoni Szymański 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 7. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Na moje ręce Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa złożyło uwagi dotyczące pro-
jektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Autorzy uwag stwierdzają, że w projekcie rozporządzenia pominięto szereg istotnych zagadnień, ważnych 
z punktu widzenia właściwej polityki zdrowotnej. Zwracają oni szczególną uwagę na brak zagadnienia profi-
laktyki zdrowotnej w obszarze zdrowia prokreacyjnego.

Autorzy uwag piszą:
„W tym zakresie szczególnie ważna jest szeroko rozumiana oświata sanitarna, realizowana nie tylko przez 

jednostki powiązane organizacyjnie z Ministerstwem Zdrowia, ale także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
media publiczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w oparciu o rzetelną wiedzę służą ochronie 
życia i zdrowia wszystkich obywateli. (…)

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka postulują wpisanie do Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016–2020 poniższych zagadnień w odniesieniu do problematyki zdrowia prokre-
acyjnego:

1. współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i mediami publicznymi w realizacji właściwej edukacji 
seksualnej typu A,

2. promowanie i realizowanie nauczania ekologicznych metod planowania rodziny i tworzenie poradni 
naturalnego planowania rodziny,

3. zintensyfikowanie działań w odniesieniu do szeroko rozumianej higieny ciąży w aspekcie ochrony życia 
i zdrowia kobiety ciężarnej i jej poczętego dziecka,

4. tworzenie, popularyzacja i zapewnienie finansowania ośrodków leczenia niepłodności,
5. w ramach szeroko pojętej oświaty sanitarnej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, media-

mi i organizacjami pozarządowymi, przekazywanie wiedzy o tym, że prezerwatywy nie stanowią skutecznego 
zabezpieczenia przed wirusem HIV i wieloma innymi wirusami przenoszonymi drogą płciową, o szkodliwości 
środków antykoncepcyjnych, o wczesnoporonnym działaniu pigułki «dzień po», wkładek wewnątrzmacicznych,

6. dokonanie oceny oddziaływania uzależnień od telewizji, internetu na rozwój psychofizyczny dzieci 
i młodzieży oraz poinformowanie opinii publicznej o wynikach takiej oceny,

7. przeprowadzenie analizy naukowej, dotyczącej skutków pornografii u dzieci i młodzieży, ale także u osób 
dorosłych i małżeństw”.

Waga zgłoszonych uwag jest istotna, dlatego moim zdaniem winny być one uwzględnione w Narodowym 
Programie Zdrowia.

Antoni Szymański
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