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Porządek obrad

9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób po-
bierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny.

4. Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

5. Ustawa – Prawo o prokuraturze.

6. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

7. Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

8. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu, koordynator służb specjalnych  
     Maciej Wąsik

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  ‒ podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Skarbu Państwa  ‒ podsekretarz stanu Mikołaj Wild

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Bogdan Święczkowski 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Grze-
gorz Czelej i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dziewiąte posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Rafała Ambrozika i pana senatora Waldemara 
Sługockiego.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Informuję, że Sejm na ósmym posiedzeniu w dniu 
15 stycznia 2016 r. przyjął większość poprawek 
Senatu do ustawy o podatku od niektórych instytu-
cji finansowych.

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

Informuję, że protokół piątego posiedzenia Senatu 
zgodnie z Regulaminem Senatu jest przygotowany 
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, dru-
giego oraz punktu trzeciego projektu porządku obrad, 
mimo że sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślone w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

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

Pan senator Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ponieważ dosłownie przed godziną dwie komi-

sje, ustawodawcza i komisja praw człowieka, zakoń-
czyły prace nad projektem uchwały złożonej przez 
Platformę Obywatelską, uchwały, która dość długo 
była w zamrażarce, a która dotyczy apelu do prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie ślubowa-
nia od 3 prawomocnie wybranych sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, wnoszę o uzupełnienie porządku 
obrad o ten punkt. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator, pan profesor Seweryński, bardzo 

proszę.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zgłaszam wniosek o nieuwzględnianie wniosku 

pana senatora Klicha, ponieważ Senat nie ma kom-
petencji do tego, żeby podejmować uchwały takie, 
jakie były przedmiotem obrad obu komisji. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Wobec zgłoszenia sprzeciwu przystępujemy do 

głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Klicha? 

Proszę o naciśnięcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 26 – za, 52 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

wniosek pana senatora Klicha został odrzucony.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Tak więc w tej nowelizacji chodzi o nowelizację 

w sumie 13 ustaw: ustawy o Policji, ustawy o Straży 
Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy – 
Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, 
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu, ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, ustawy – Prawo tele-
komunikacyjne, ustawy o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, 
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz 
ustawy o Służbie Celnej.

Nowelizowane przepisy dotyczą szczegółowej 
kontroli operacyjnej oraz dostępu różnych służb 
państwowych, wymienionych m.in. w tytułach tych 
ustaw, które będą nowelizowane, do szeroko rozu-
mianych danych telekomunikacyjnych, danych pocz-
towych czy korespondencji pocztowej, jak również 
danych internetowych.

W czasie obrad połączonych komisji ważną 
kwestią, bardzo często podejmowaną, była kwestia 
czasu. Mianowicie, Szanowni Państwo, ta ustawa 
musi wejść w życie najpóźniej do 7 lutego 2016 r., 
ponieważ w tym dniu w wyniku wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. tracą moc 
przepisy, które regulują te zagadnienia.

Może tutaj troszeczkę historii. Chcę przypomnieć, 
że Senat ubiegłej kadencji podjął wysiłek i zajął się 
nowelizacją tych przepisów. Został przygotowany 
projekt, który przeszedł procedurę w Senacie i trafił 
do Sejmu. Niestety, brak czasu spowodował, że ta 
nowelizacja nie została uchwalona.

Oczywiście punktem wyjścia był wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Przebieg prac komisji 
miał następujące tempo. Warto przy okazji zazna-
czyć, że jest to projekt poselski. Poseł sprawozdawca, 
poseł Krzysztof Łapiński, na ostatnim posiedzeniu 
połączonych komisji dokonał wprowadzenia. Potem 
pan minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w kan-
celarii premiera, dokonał opisu merytorycznego tej 
nowelizacji. Następnie swoją opinię przedstawił pan 
dyrektor Adam Niemczewski, wicedyrektor Biura 
Legislacyjnego Senatu, przedkładając swoje wnioski, 
z których państwo możecie skorzystać. Znajdują się 
one w zasobie dokumentów dotyczących tej usta-
wy. Generalnie zastrzeżenia dotyczą kwestii nie-
jako nie do końca wypełnienia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, kwestii czasu kontroli, a także 
precyzji prowadzenia nadzoru przez sądy okręgowe.

W czasie dyskusji, która była później prowadzona 
– chcę zaznaczyć, że dyskusja była bardzo wnikliwa 
i dokładna, trwała blisko 3 godziny – szczegółowo 
na kwestie podejmowane przez pana dyrektora, przez 
państwa senatorów i gości zaproszonych na posiedze-

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 
dziewiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu pierwszego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw, zostanie zarządzona 
dwugodzinna przerwa w obradach, po której odbę-
dzie się głosowanie w sprawie tej ustawy. Pozostałe 
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Ponadto informuję, że w przypadku uchwalenia 
przez Sejm ustawy – Prawo o prokuraturze oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o prokuraturze porządek obrad obecnego posiedzenia 
może zostać uzupełniony o te ustawy.

Jutro obrady zostaną wznowione o godzinie 13.00.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 71, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 71 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
pana senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie trzech po-

łączonych komisji, Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Obrony Narodowej, w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Trzy wspomniane komisje zebrały się 26 stycz-
nia na wspólnym posiedzeniu i procedowały zmianę 
ustawy o Policji oraz innych ustaw, bo tak naprawdę 
chodzi o nowelizację 13 ustaw…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam na mo-

mencik. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę. 
Dziękuję. Panie Senatorze, bardzo proszę.)
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Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca J. Rusiecki) Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej są 
to poprawki nr 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Proszę pań-
stwa, chodzi m.in. o to, że w art. 1 w pkcie 1 w lit. h, 
w ust. 16i skreśla się wyraz „prokuratorowi”. Ja może 
przeczytam państwu dotychczasową treść tego prze-
pisu: na postanowienie sądu w przedmiocie dopusz-
czenia do wykorzystania w postępowaniu karnym 
materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, proku-
ratorowi przysługuje zażalenie; do zażalenia stosuje 
się odpowiednio przepisy postępowania karnego. 

W imieniu mniejszości chciałabym zgłosić wnio-
sek o wykreślenie wyrazu „prokuratorowi” albowiem, 
proszę państwa, uważamy, że takie zażalenie przy-
sługuje nie tylko prokuratorowi, ale przede wszyst-
kim osobom inwigilowanym, adwokatom, lekarzom, 
księżom, dziennikarzom, notariuszom itd. 

Art. 180 §1 k.p.k., zgodnie z obecnym brzmie-
niem ustawy… Ja może to przeczytam: osoby obo-
wiązane do zachowania w tajemnicy informacji 
niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub 
„poufne”, lub tajemnicy związanej z wykonywaniem 
zawodu lub funkcji, mogą odmówić zeznań co do 
okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, 
chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby itd. 
W §2 tego przepisu czytamy, że osoby obowiązane 
do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej 
lub dziennikarskiej mogą być przesłuchiwane co do 
faktów itd. Proszę państwa, generalnie chodzi rów-
nież o to, żebyśmy byli konsekwentni. Wykreślenie 
wyrazu „prokurator” oczywiście odnosi się również 
do prokuratora wojskowego czy generalnego, w za-
leżności od ustawy.

Proszę państwa, dalej jest następujący zapis: 
„dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu 
karnym materiałów zawierających informacje stano-
wiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu 
lub funkcji, o których mowa w art. 180 §2 kodeksu 
postępowania karnego, nieobjęte zakazami okre-
ślonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 §3 kodeksu 
postępowania karnego, z wyłączeniem informacji 
o przestępstwach, o których mowa w art. 240 §1 ko-
deksu karnego”.

Reasumując, proszę państwa, chciałabym podkre-
ślić, że obowiązek zachowania tajemnicy i udziału 
w postępowaniu karnym, a także dostęp do ewentu-
alnego zażalenia zgłoszonego przez strony dotyczy 
również stron, które wymieniłam. Jest to niezbędny 
wymóg. Uważamy, że w przypadku nieprzyjęcia… 
I proszę o przyjęcie przedstawionej tu poprawki przez 
Wysoką Izbę, jako że to, o czym tu mowa, to nie tylko 
podstawowa zasada w demokratycznym państwie 
prawa, lecz także obowiązek, który… Wspomniany 
zapis zdecydowanie naruszyłby konstytucję. Dziękuję 
bardzo.

nie komisji odpowiadał pan minister Maciej Wąsik. 
W dyskusji oprócz państwa senatorów głos zabierali 
goście, przedstawiciele rzecznika praw obywatel-
skich, Krajowej Rady Radców Prawnych, Fundacji 
Panoptykon, Fundacji Batorego.

W toku tej dyskusji pojawiły się 2 przeciwstaw-
ne, skrajne wnioski. Jeden to wniosek pana senatora 
Piotra Zientarskiego, wniosek o odrzucenie ustawy 
w pierwszym czytaniu, z zaznaczeniem, że pojawią 
się poprawki, jeżeli ten wniosek zostanie odrzuco-
ny. Chcę państwa poinformować, że w końcowej 
części posiedzenia komisji wnioski mniejszości 
zgłaszała pani senator Grażyna Sztark, zgłaszał też 
swoje zastrzeżenia pan senator Marek Borowski. 
Drugi wniosek z tych skrajnych to wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek zgłoszony przez pana 
senatora Roberta Mamątowa. Chcę powiedzieć, 
że wniosek pana senatora Piotra Zientarskiego nie 
uzyskał większości, zaś wniosek zgłoszony przez 
pana senatora Roberta Mamątowa taką większość 
uzyskał.

Dlatego też w sprawozdaniu, Szanowni Państwo, 
w uchwale mamy propozycję, aby ustawę o zmianie 
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Senat 
przyjął bez poprawek, oraz są tam przedstawione 
wnioski mniejszości, w sumie 14 wniosków, które 
zostały zgłoszone na posiedzeniu komisji.

Do tego projektu pojawiły się opinie na piśmie, 
które są również do państwa dyspozycji. Były one 
przedstawiane w czasie posiedzenia komisji przez 
zaproszonych gości, o których wspomniałem. Chcę 
też zaznaczyć, że pan minister Maciej Wąsik szcze-
gółowo odpowiadał – i pewnie będzie odpowiadał 
także dzisiaj – na stawiane przez państwa senato-
rów pytania, wyjaśniał problemy, zastrzeżenia. Tyle 
w skrócie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Chciałabym zgłosić wniosek mniej-

szości komisji o wykreślenie w art. 1… W zestawie-
niu poprawek zawartym w sprawozdaniu Komisji 
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Dlatego proponuję, aby kilkakrotnie, tzn. w każdym 
artykule, dotyczącym konkretnej służby, dodać 
ustęp, taki jak ust. 15k… Bo on występuje po ustępie, 
w którym mowa o tym, że kontrola operacyjna może 
być wdrożona za zgodą sędziego sądu okręgowego. 
Proponuję dodać taki przepis: w sprawach dotyczących 
kontroli operacyjnej oraz wykorzystania materiałów 
z tych czynności w postępowaniu karnym w odniesie-
niu do posłów, senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowienie wydaje sąd okręgowy w skła-
dzie 3 sędziów. A więc nie 1, a 3 sędziów.

I chcę powiedzieć, że ta sprawa stanęła tutaj, na fo-
rum Senatu, ponad pół roku temu, kiedy ustawa była 
przez nas omawiana. Wyszła ona od nas do Sejmu, 
ale Sejm, jak wiadomo, już nie zdążył jej uchwa-
lić. I taki wniosek został wtedy zgłoszony i został 
przyjęty generalnie przez, że tak powiem, wszyst-
kie strony polityczne, ponieważ ma on jednak cha-
rakter ponadczasowy. To nie jest sprawa akurat tej 
czy innej opozycji, zresztą w czasie jednej kadencji, 
znamy to z historii, różnie bywało, jeśli chodzi o we-
wnętrzne układy polityczne. Wtedy propozycja była 
taka, żeby zgoda była wyrażana przez prezesa Sądu 
Najwyższego. Chodziło o to, żeby był to tego rodzaju 
sąd, który z całą pewnością już nikomu nie podle-
ga. Do tego były różnego rodzaju uwagi, m.in. Sądu 
Najwyższego. Dlatego też tym razem zmodyfikowa-
łem wniosek, pozostawiając sąd okręgowy – już nie 
sięgałem wyżej – ale zaproponowałem, aby w takich 
przypadkach wydawał zgodę w składzie 3 sędziów, co 
w znacznie większym stopniu gwarantuje, można po-
wiedzieć, niezawisłość i rzetelność decyzji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz. Do 
kogo jest to pytanie? Proszę określić, do którego 
z państwa sprawozdawców.

Senator Bogdan Borusewicz:
Do senatora sprawozdawcy większości komisji.
Mam pytanie dotyczące internetu. 
Panie Senatorze, czy zakres tej ustawy powoduje, że 

będzie można pozyskiwać adresy stron internetowych, 
z których internauci korzystają? Czy przy pobieraniu 
tego typu informacji dotyczących strony internetowej 
można oddzielić dane internetowe od treści, które będą 
związane z tymi danymi? Bo ja rozumiem, że nie cho-
dzi o treści, tylko o to, czy można je rozdzielić.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam tylko jeden wniosek, aczkolwiek multipli-

kowany, ponieważ zapis, o który tu chodzi, powinien 
się znaleźć w poszczególnych artykułach omawianej 
ustawy, dotyczących kolejnych służb. Nawiązuję tu 
mianowicie do warunku przeprowadzania działań 
operacyjnych wobec obywateli. Tym warunkiem jest 
zgoda sądu. Taką zgodę wydaje sędzia sądu okręgo-
wego. I to oczywiście musi się stosować do wszyst-
kich obywateli, to jest jasne. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że ponieważ działania wspomnianych służb 
są z reguły okryte dosyć głęboką tajemnicą i bardzo 
mało osób ma do nich dostęp, to istnieje ryzyko… 
I niestety z takim ryzykiem, to znaczy z jego prze-
jawami, mieliśmy już, w naszej krótkiej historii de-
mokratycznej, do czynienia. Chodzi mi o sytuacje, 
w których z takich czy innych powodów, pod takim 
czy innym wpływem służby są wykorzystywane do 
walki politycznej, krótko mówiąc: do walki z opozy-
cją. Mieliśmy taką sytuację w przypadku premiera 
Oleksego, później przy okazji tak zwanej afery grun-
towej, sprawa dotyczyła wówczas Andrzeja Leppera. 
I taki sposób wykorzystywania służb jest szczegól-
nie niebezpieczny. Jeśli bowiem uprawnienia służb 
zostaną, że się tak wyrażę, nadużyte w stosunku do 
zwykłego obywatela, to oczywiście jest szkoda, jest 
naruszenie prawa, jest dyskomfort czy też są inne, 
większe problemy danego obywatela i może on do-
chodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli jednak służby 
są wykorzystywane wobec opozycji politycznej, to 
narusza to same podstawy ładu demokratycznego. 
Tak więc, ponieważ oczywiście nie można wyklu-
czyć, że również posłowie i senatorowie – choć trudno 
mi to sobie wyobrazić – mogą być uwikłani w jakieś 
przestępcze działania i mogą być poddawani kontroli 
operacyjnej, należałoby wprowadzić pewne zabez-
pieczenie, aby decyzja w sprawie, o której tu mowa, 
nie mogła być podejmowana pod żadnym naciskiem. 
Mówię tutaj o decyzji sądu. Obecnie jest 1 sędzia… 
I istnieje ryzyko, że pod takim czy innym naciskiem 
może on wyrazić zgodę na wspomniane działania 
operacyjne i na dalsze konsekwencje takich działań, 
choć byłoby to nieuzasadnione, a wręcz szkodliwe.
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Senator Jarosław Rusiecki:

W komisji nie pojawił się taki problem, ale nie 
sądzę, Panie Senatorze, żeby tak działały służby, żeby 
był ogólny dostęp. Służby są zadaniowane do określo-
nego, konkretnego działania, odbywa się cała proce-
dura związana z pozyskiwaniem, ochroną, kontrolą 
tych danych i oczywiście później w procesie karnym 
jest to definiowane na potrzeby postępowania. Ale 
sam problem nie był postawiony w czasie posiedzenia 
komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mówił pan, że 

służby otrzymują tę możliwość w ramach swoich 
kompetencji, tak zrozumiałem… 

W związku z tym mam do pana pytanie: czy jedna 
ze służb wojskowych otrzymuje nową kompetencję, 
dotyczącą zwalczania nielegalnej adopcji dzieci?

Senator Jarosław Rusiecki:
Jeszcze raz powiem: tak szczegółowe zagadnienie 

w czasie posiedzenia komisji nie było podejmowane, 
więc to jest raczej pytanie do pana ministra niż do 
mnie. Ja nie czuję się kompetentny, aby jasno odpo-
wiedzieć na to pytanie. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. Zadam py-
tanie panu ministrowi.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy komisja zdaje 

sobie sprawę z tego, jak zasadniczym zagrożeniem 
dla wolności obywatelskich jest ta ustawa i czy komi-
sja rozważała niekonstytucyjność tej ustawy? Mam 
na myśli, jako ilustrację pierwszej tezy – chciałbym 
o to zapytać – kwestie kontroli sprawowanej przez 
sądy okręgowe nad działaniami służb, działaniami 
inwigilacyjnymi służb, bo przecież ta kontrola będzie 
fikcyjna, a nie rzeczywista. Trudno sobie wyobrazić, 
żeby sąd, który ma tylko prawo do uzyskania wglądu 
w uzasadnienie prowadzonych postępowań inwigila-
cyjnych, z tego prawa korzystał przy takiej ilości in-
wigilacji, jaką można sobie wyobrazić. A zatem kon-
trola następcza o charakterze fakultatywnym będzie 

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Senatorze, w czasie dyskusji ten problem nie 
był w ten sposób stawiany. Raczej chodziło o to, aby 
zapewnić bezpieczeństwo służbom podejmującym 
działania operacyjne, a jednocześnie uszanować ko-
rzystających z internetu. Ale wprost takie zagadnienie 
nie było stawiane w czasie posiedzenia komisji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja bardzo bym poprosiła przedstawiciela komi-

sji o odpowiedź na moje pytanie o to, jaką definicją 
będą się państwo posługiwali, jeśli chodzi o dane 
internetowe. 

Proszę o podanie dokładnej definicji, co państwo 
rozumiecie przez dane internetowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Senator, powiem w ten sposób: w czasie po-

siedzenia komisji nie zgłaszano takiego problemu, 
aby trzeba było definiować dane internetowe. Myślę, 
że w trakcie podejmowania działań przez instytucje 
operacyjne jest to definiowane każdorazowo w od-
niesieniu do zadania, które jest wykonywane przez 
służby państwowe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Następny w kolejności jest pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, ja także mam pytanie dotyczące 

kwestii związanych z internetem. 
Czy na posiedzeniu komisji była poruszona spra-

wa, która wydaje mi się sprawą bardzo ważną, mia-
nowicie czy dane osoby korzystającej z bankowości 
internetowej też będą powszechnie dostępne dla każ-
dego policjanta? Czy hasła do bankowości interneto-
wej też będą mogły być pozyskiwane w toku działań 
prewencyjnych? Czy to było poruszane w czasie po-
siedzenia komisji? Dziękuję.
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(senator B. Klich) Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chciałbym za-

pytać, jaka była opinia naszego Biura Legislacyjnego 
odnośnie do tego projektu? 

Czy prawdą jest, że Biuro Legislacyjne mówi 
o tym, że znajdują się w tym projekcie zapisy wprost 
sprzeczne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? 

I czy prawdą jest, że nasze Biuro Legislacyjne 
zgłosiło także zastrzeżenia co do tak zwanych przepi-
sów przejściowych zawartych w tej ustawie? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Rzeczywiście tak jest. W opinii, którą przedłożył 

pan dyrektor Biura Legislacyjnego, takie zastrzeżenia 
są zgłaszane. Chcę jednak powiedzieć, że nie poja-
wiły się bezpośrednio w czasie posiedzenia komisji 
poprawki dotyczące tego zakresu. Takie poprawki po-
jawiły się później, zostały przedstawione przez panią 
senator Sztark. A z opinią państwo możecie dokładnie 
się zapoznać. Takie zastrzeżenia rzeczywiście są.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, w jakim czasie, w jakim trybie 

i w jaki sposób osoba kontrolowana dowie się, że 
była poddawana inwigilacji oraz pozna przyczyny tej 
inwigilacji, a także to, jak wykorzystane zostały dane, 
które w ten sposób zostały zgromadzone? A jeżeli nie 
dowie się, to dlaczego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Senatorze, to jest znowu pytanie raczej do 

pana ministra co do operacyjnego działania. Myślę, 
że to pytanie może pan zadać panu ministrowi, który 
precyzyjnie odpowie, tak jak to było w czasie posie-
dzenia komisji.

iluzoryczna, a nie rzeczywista. Czy komisja się nad 
tym zastanawiała i czy brała pod uwagę także to, że 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 
są takie sytuacje, w których należałoby wprowadzić 
kontrolę uprzedzającą, a nie następczą?

Czy komisja zdaje sobie sprawę również z tego, że 
będzie naruszony art. 51 ust. 3 i 4 konstytucji, poprzez 
to, że obywatele po przeprowadzeniu postępowania – 
oczywiście nie w jego trakcie, ale po przeprowadzeniu 
postępowania – i inwigilacji nie będą informowani 
o tym, że byli inwigilowani? To jest naruszenie praw 
obywatelskich zapisanych w konstytucji w artykule 
przeze mnie przywołanym. O tym mówią wszystkie 
opinie, z jakimi mamy tutaj do czynienia, jakie otrzy-
maliśmy przed naszym posiedzeniem. I czy komisja 
zastanawiała się w związku z tym, w jaki sposób 
uniknąć oskarżenia czy też zastrzeżeń co do niekon-
stytucyjności ustawy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo.
Co do pierwszego problemu, Panie Senatorze, 

komisja zdawała sobie sprawę, podejmując ten 
projekt, i dyskutowaliśmy bardzo szeroko i me-
rytorycznie, jak stwierdzili zaproszeni goście… 
Tak samo myślę, że Senat zdaje sobie sprawę, że 
jesteśmy w takiej sytuacji, że ustawa musi wejść 
w życie 7 lutego, bo bez tej ustawy wszelkie służby 
działające w interesie bezpieczeństwa państwa, 
bezpieczeństwa obywateli, nie będą miały narzędzi 
do skutecznego działania.

I odpowiadam na pytanie drugie. Powiem tak: 
w toku dyskusji była świadomość tego, że ustawa 
ma pewne mankamenty. Pan minister jasno dekla-
rował w odpowiedzi na stawiane pytania, między 
innymi wobec problemu postawionego przez pana 
przewodniczącego, pana senatora, pana profesora 
Seweryńskiego, czy rząd i pan minister są gotowi do 
dalszej pracy udoskonalającej ustawę po jej uchwa-
leniu… I takie zapewnienie komisja otrzymała, tak 
więc myślę, że obawy są zbyt wygórowane. I myślę 
również, że ustawa w obecnym kształcie może być 
uchwalona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.
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operacyjnej. Teraz ten ustęp został rozbity na dwa 
ustępy. Prosiłbym o wyjaśnienie tego. 

Ust. 12 mówi teraz: „Przedsiębiorca telekomu-
nikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 
świadczący usługi drogą elektroniczną są obowią-
zani do zapewnienia na własny koszt warunków 
technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej”. 
A więc to jest mniej więcej to, co było wcześniej 
zapisane. A ust. 12a mówi: „Usługodawca świad-
czący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub 
małym przedsiębiorcą – itd. – zapewnia warunki 
techniczne i organizacyjne umożliwiające prowa-
dzenie przez Policję kontroli operacyjnej stosowa-
nie do posiadanej infrastruktury”. To na pewno nie 
zostało zrobione przypadkiem. Z tego można by 
wnioskować, że te podmioty, które zostały wymie-
nione w ust. 12, są zobowiązane do zapewnienia 
na własny koszt możliwości prowadzenia szerszej 
działalności operacyjnej, niż pozwala na to posiada-
na infrastruktura. Co to znaczy? Co to w praktyce 
znaczy? Proszę dać przykład, co to może znaczyć. 
Bo to jest bardzo podejrzany zapis.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Senatorze, w czasie obrad komisji ten pro-
blem nie był podnoszony. Może to jest pytanie bar-
dziej do pana ministra, pytanie o działania operacyj-
ne. Ja tylko powiem o jednej kwestii, być może z tym 
związanej. Otóż jest czy była propozycja – taka była 
opinia Lewiatana – wykreślenia słowa „nieodpłatnie”, 
ale ten wniosek został odrzucony.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

ra Jana Marię Jackowskiego. Bardzo proszę, Panie 
Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Jest taki szczegól-

ny rodzaj tajemnic: lekarska, adwokacka, spowiedzi. 
Proszę powiedzieć, co proponuje ustawa w przy-

padku takich sytuacji. Szczególnie interesuje mnie 
tajemnica adwokacka i tajemnica spowiedzi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Libicki, bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
To ja chciałbym jeszcze o coś dopytać. Bo pan 

senator sprawozdawca powiedział, odpowiadając na 
moje pytania dotyczące opinii Biura Legislacyjnego, 
że nie pojawiły się żadne poprawki w tym zakresie. 

Ale czy jest prawdą, że został zgłoszony wniosek 
o odrzucenie tego projektu ustawy, który następnie 
większością głosów został odrzucony?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Mówiłem to na samym początku sprawozdania, 
Panie Senatorze. Rzeczywiście takie dwa skrajne 
wnioski zostały przedłożone: wniosek pana senatora 
Zientarskiego o odrzucenie w pierwszym czytaniu, 
z zastrzeżeniem, że będą składane poprawki, i wnio-
sek pana senatora Roberta Mamątowa, aby przyjąć 
ustawę bez poprawek. Myślę, że tytułem wyjaśnienia, 
bo to zagadnienie przewijało się przez całe obrady, 
jak powtarzam, trwające ponad 3 godziny, dodam, 
że główną przyczyną jest czas. Pan minister mówił 
o tym, że rząd pracuje nad tą propozycją poselską 
w sumie 8 tygodni, a ustawa musi wejść w życie naj-
później 7 lutego, bo bez tej ustawy służby nie mają, 
jak powiadam, narzędzia pozwalającego na skuteczne 
działanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuje, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja chcę zapytać o pewne szczegóły dotyczące 

art. 19, a więc kontroli operacyjnej. Ust. 12 tego arty-
kułu został właściwie wykreślony i zastąpiony ust. 12 
i 12a. Ust. 12 mówił, że podmioty wykonujące dzia-
łalność telekomunikacyjną oraz świadczące usługi 
pocztowe są zobowiązane do zapewnienia na wła-
sny koszt warunków technicznych i organizacyjnych 
umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli 
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I druga sprawa. Zgodnie z tą dyrektywą powinna 
obowiązywać zasada subsydiarności, czyli podejmo-
wania inwigilacji tylko, podkreślam, tylko i wyłącz-
nie wtedy, kiedy inne środki…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Zawodzą.)
…okazały się zawodne lub nieskuteczne. Czy pań-

stwo to badaliście? Jaka jest ocena komisji ustawy 
w tym zakresie, czy ustawa taką regulację zawiera?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Senatorze, ta kwestia została zaznaczona 
przez pana dyrektora Biura Legislacyjnego w uwagach 
odnośnie do wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Zastanawialiśmy się nad tym, jed-
nak komisja zdecydowała w głosowaniu o tym, aby 
na tym etapie stosownych poprawek nie wnosić. Ale 
jeszcze raz zastrzegam, że pan minister zgłosił go-
towość do tego, aby zaraz po uchwaleniu tej ustawy 
pochylić się m.in. nad tymi mankamentami, które 
zostały podniesione przez pana dyrektora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Klicha…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek, 

nie uzyskałem odpowiedzi odnośnie do zasady sub-
sydiarności. Który przepis to reguluje?)

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak, to jest w usta-
wie.)

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, w nawiązaniu do pytań o najgroź-

niejsze rozwiązania zapisane w tej ustawie chciałbym 
zapytać, czy komisja zastanawiała się nad skutkami 
takiej zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej 
ustawy o świadczeniu usług internetowych. Takimi 
mianowicie, że nie będzie już potrzebny wniosek i nie 
będzie już prowadzone postępowanie, w związku 
z czym nie będzie już obowiązku dla służb i Policji 
poinformowania o uzyskaniu danych internetowych, 
bo wystarczy tylko i wyłącznie uzasadnienie, że 
Policja bądź służby podejmują profilaktyczne dzia-
łania przeciwko przestępstwu bądź na rzecz rozpo-
znania możliwego przestępstwa, i wtedy usługodawcy 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tajemnica spowiedzi? 

No przecież…)
(Senator Grażyna Sztark: Dziennikarska.)

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Senatorze, ten problem był podnoszony. No, 

każde tego rodzaju działanie operacyjne wymaga zgo-
dy sądu. Zgodnie ze stwierdzeniem pana ministra 
nie wyobrażamy sobie takiej możliwości, żeby sąd 
zgodził się na podjęcie tego rodzaju działania ope-
racyjnego.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale czy te dane są 
niszczone natychmiast, gdy się zorientuje…)

To znaczy…

Senator Jan Maria Jackowski:
To może ja dopytam. Jak słyszałem, ma być tak, 

że te dane będą niszczone. Gdyby doszło do zareje-
strowania tego rodzaju danych na jakimś nośniku, to 
natychmiast mają być…

(Senator Jarosław Rusiecki: …niszczone komi-
syjnie.)

…protokolarnie zniszczone. Czy to jest prawda, 
czy nieprawda, że tak jest zapisane w ustawie?

Senator Jarosław Rusiecki:
Tak, to prawda.
(Senator Grażyna Sztark: Ale kto to sprawdzi?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Mieczysława Augustyna. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Ja rozumiem, że my tu jesteśmy po to – komisja 

też jest po to – żeby czuwać nad tworzeniem prawa 
zgodnego z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, 
ale także z dyrektywami Unii Europejskiej. 

Czy komisja badała, w jakim zakresie ten projekt 
wdraża dyrektywę z 2006 r.? Bo GIODO wskazuje, 
że nie ma tutaj odpowiednich zabezpieczeń w za-
kresie kontroli uprzedniej. Czy państwo się nad tym 
pochylali?
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(senator B. Klich) sankcje dla tych, którzy tę inwigilację prowadzili? 
To pierwsze pytanie.

I drugie. Czy komisja pochyliła się nad oficjal-
nymi stanowiskami instytucji do formułowania 
takich stanowisk powołanych, czyli Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych, Biura Analiz 
Sejmowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura 
Legislacyjnego Kancelarii Senatu? Wszystkie te in-
stytucje wnoszą liczne zastrzeżenia. Dlaczego komi-
sja ich nie uwzględniła? To jest moje drugie pytanie.

I jeszcze trzecia sprawa. Chciałbym powiedzieć, 
Panie Senatorze, że 7 lutego jest ważną datą – i zgadzam 
się, że do tego czasu ta ustawa powinna być uchwalona – 
ale jest prawie gotowy projekt senacki. Poza tym tempo 
prac legislacyjnych w naszej Izbie jest tak duże, że jeste-
śmy w stanie w ciągu 12 godzin przegłosować wszystkie 
poprawki i wszystko ustalić grubo przed 7 lutego, tak 
więc to żaden argument. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No, Panie Senatorze, jednak jest to problem, bo 

sprawa wymagała szerokich uzgodnień, a niestety 
czas płynie nieubłaganie.

Jeśli chodzi o opinie, to z tymi opiniami, które 
były załączone do projektu, komisje się zapoznały. 
Również przedstawiciele poszczególnych instytucji, 
o których wspominałem, zabierali głos w czasie posie-
dzenia komisji. Dyskusja, jak sami goście zwrócili na 
to uwagę, miała charakter merytoryczny i pogłębiony.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Andrzej Misiołek. 

Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy w trak-

cie prac komisji zwrócono uwagę na pewne niebezpie-
czeństwo, które ta ustawa może stwarzać? Mianowicie 
część osób korzystających z telekomunikacji oraz 
z internetu, chcąc uniknąć podpadania pod tę ustawę, 
może korzystać z telefonów, internetu operatorów 
zagranicznych. To może spowodować, że operatorzy 
zagraniczni wprowadzą specjalne udogodnienia dla 
Polaków, żeby mogli po prostu korzystać z innych 
sieci. W związku z tym polscy operatorzy stracą na 
tym, a zyskają na tym operatorzy zagraniczni. Czy 
ten wątek był poruszany?

będą zobowiązani do tego, żeby wszystkie dane inter-
netowe przekazać odpowiednim służbom bądź Policji. 

W naszym przekonaniu – ja nie mówię tylko i wy-
łącznie o swoim, ale o przekonaniu całego naszego 
klubu – jest to gigantyczne zagrożenie dla swobód 
obywatelskich. Bo tego typu standard likwiduje pre-
cyzyjność… Nie zapobiega temu, żeby służby pano-
szyły się w obszarze wolności obywatelskich, sprawi, 
że służby będą tak naprawdę działać bez konkretnego 
wniosku, nie prowadząc konkretnego postępowa-
nia, a zatem bez uzasadnienia, dlaczego oczekują 
od providera udostępnienia danych internetowych. 
Uważamy, że to jest jedno z najpoważniejszych za-
grożeń dla wolności obywatelskich.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, powiem tak: jest chyba dużo 

przesady w słowach pana senatora na temat tego 
oczywiście niezwykle ważnego zagadnienia. Ono 
było z właściwą refleksją podejmowane w czasie po-
siedzenia komisji. Przypomnę, że chyba największe 
niebezpieczeństwo, jakie może grozić instytucjom 
państwowym, służbom, Policji, jest takie, że nie bę-
dzie żadnej ustawy po 7 lutego i wtedy nie będzie 
jakiegokolwiek narzędzia, za pomocą którego można 
by dbać o szeroko rozumiane – nie chcę już wnikać 
w szczegóły – bezpieczeństwo. Jednak – jeszcze raz 
powiadam – te mankamenty są dostrzegane i one 
wymagają dalszej pracy nad tą ustawą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Tomasz Grodzki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam dwa pytania.
Pierwsze. Chciałbym się dowiedzieć, jak na po-

siedzeniu komisji uzasadniano rezygnację z kontroli 
uprzedniej na rzecz kontroli następczej, która – zdaje-
my sobie z tego sprawę – będzie fikcją. Czy próbowa-
no określić, jakie w sytuacji, gdy w wyniku kontroli 
następczej oceni się, że inwigilacja była niewłaści-
wa, nieprawidłowa i dotknęła niewinną osobę, będą 
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z uszanowaniem interesów obywateli, i czas jest w tej 
kwestii niezwykle ważny. To jest naczelna zasada, 
która kierowała działaniami, po przeprowadzeniu 
dyskusji, jak powiedziałem.

Te opinie były dostępne. Przedstawiciele i go-
ście, przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich, 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji 
Panoptykon, Krajowej Rady Radców Prawnych 
uczestniczyli w tej dyskusji. Również opinie przed-
łożone przez Biuro Legislacyjne były przedmiotem 
analizy komisji. Tak że ta dyskusja była prowadzo-
na w sposób głęboki, merytoryczny i istotny dla tej 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zadanie pytania panią senator Barbarę 

Zdrojewską.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, zwracam się do pana 

z pytaniem. Na poprzednie pytanie pan mi nie od-
powiedział i nie wiem, czy na kolejne pytanie, które 
chciałabym zadać, pan mi odpowie.

Słuchamy, mówi pan, że komisja wnikliwie roz-
patrzyła uwagi, które się znajdowały…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja mogę pokazać…)
Szanowny Panie Senatorze, jeżeli pan podjął się 

sprawozdawania tej sprawy w imieniu komisji, a po-
dejrzewam, że także w imieniu inicjatorów, których, 
jak rozumiem, dzisiaj tutaj nie ma… W każdym razie 
przeważnie było tak, że poseł sprawozdawca z Prawa 
i Sprawiedliwości brał odpowiedzialność i podpisy-
wał się pod tym projektem. Pan zagłosował za tym, 
żeby ten projekt został przyjęty bez żadnych popra-
wek, a sam pan przed chwilą powiedział, że ma pan 
do niego zastrzeżenia i rozumie, że takie zastrzeżenia 
padały.

Pytania ze strony państwa senatorów, które się dzi-
siaj tutaj pojawiły, zostały dużo wcześniej zgłoszone 
do komisji przez bardzo poważne organizacje i in-
stytucje. To są opinie generalnego inspektora ochro-
ny danych osobowych, to są opinie Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, 
rzecznika praw obywatelskich, Fundacji Panoptykon. 
Pan mówi, że rzetelnie to państwo rozpatrywaliście. 
To dlaczego pan nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, 
jaka jest definicja danych internetowych? I pewnie 
nie odpowie mi pan na pytanie, jak wygląda kontrola 
uprzednia w Polsce i w innych krajach?

Na koniec chciałabym też poprosić o odniesienie 
się do tego, co powiedziałam na temat procedowania 

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ten wątek w ogóle nie był pod-

noszony w czasie prac komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja wracam do pytania pana senatora Grodzkiego. 

Czy mógłby pan jeszcze raz odpowiedzieć na py-
tania? Po pierwsze, czy determinacja czasu… Czy 
w przypadku decyzji państwa, senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, czas to determinuje? To on decy-
duje o tym, że uchwalicie każdy przedłożony projekt 
ustawy? Tak wynika z pana wypowiedzi. Wynika 
z niej, że determinuje to czas i to, co zostało przed-
łożone, rekomendujecie do uchwalenia bez żadnych 
poprawek. To po pierwsze.

(Głos z sali: Pytanie…)
Po drugie, chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, 

że z 7 opinii, które posiadam, żadna nie zostawia su-
chej nitki na tym projekcie ustawy. Czy państwo na 
posiedzeniu komisji to rozważaliście, czy tylko to 
przeczytaliście, a i tak przegłosowaliście swoje? Czy 
była dyskusja na temat poszczególnych opinii tych 
instytucji, które tu wyrażają swoje zdanie, począwszy 
od Biura Legislacyjnego?

I trzecie… A właściwie to na razie mam te 2 py-
tania, a później zobaczymy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o determinację cza-

su, to nie powiedziałem niczego takiego, że chodzi 
o wszystkie projekty ustaw. Jesteśmy jednak… Mamy 
przed sobą bardzo ważny dokument, do zrealizowa-
nia ważną ustawę, która jest narzędziem działania 
wielu ważnych służb dbających o interes państwa 
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja również byłam uczestnikiem wczorajszego po-

siedzenia komisji, ale chciałabym uzyskać następu-
jącą informację. 

Czy podczas obrad komisji pan senator uzyskał 
od pana ministra informacje uzasadniające fakt, że 
w projekcie, odmiennie niż w projekcie senackim, 
o którym mówiliśmy, nie wprowadza się obowiązku 
niezwłocznego usunięcia uzyskanych danych tele-
komunikacyjnych, pocztowych lub internetowych, 
pozyskanych przez Policję lub inną służbę, po stwier-
dzeniu przez sąd okręgowy braku podstaw do ich 
uzyskania? Moje pytanie brzmi: dlaczego jest to 
ograniczenie?

Ponadto chciałabym spytać… Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówił o pozy-
skiwaniu billingowym tylko w przypadku najpo-
ważniejszych przestępstw, a w projekcie jest mowa 
o szerokim dostępie, o szerokim katalogu, jak również 
o zapobieganiu. Skąd to rozszerzenie?

I wreszcie chciałabym się dowiedzieć – bo to 
podniosła również w swoim wystąpieniu Naczelna 
Rada Adwokacka – po co na przykład jest takie 
rozszerzenie praw Żandarmerii Wojskowej, że bę-
dzie mogła prowadzić kontrolę operacyjną w za-
kresie takich czynów, jak nielegalna organizacja 
adopcji czy też czynów skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności, a zatem prze-
stępstw nietypowych dla zakresu jej działania. Ja 
wiem, że to jest jakby obok ustawy, ale po co aż 
tak głęboka inwigilacja, po co wchodzenie w za-
kres spraw, które nawet nie obejmują tej służby? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, myślę, że pani jakoś niezbyt oszczęd-

nie operuje pojęciem „inwigilacja”. Ja myślę, że to 
są pytania o charakterze operacyjnym. Pan minister, 
jak myślę, bardzo precyzyjnie, tak jak odpowiadał 
w czasie posiedzenia, odpowie na pytanie, które pani 
senator była uprzejma zgłosić.

komisji. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie – bo 
mówił pan, że ustawa wymagała szerokich uzgodnień 
– z kim państwo to uzgadnialiście, skoro państwo na-
wet nie zapoznaliście się z podstawowymi opiniami. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, ja może sięgnę jeszcze do przeszło-

ści. Projekt tej ustawy pojawił się w Senacie ubiegłej 
kadencji. Praca nad…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie w tej.)
(Senator Bogdan Klich: Nie tej.)
Ubiegłej…
(Senator Piotr Zientarski: Nie tej…)
(Głos z sali: Nie takiej…)
(Senator Piotr Zientarski: Nie takiej.)
(Senator Bogdan Klich: Nie tej i nie takiej.)
W każdym razie w ubiegłej kadencji pojawił się 

projekt, który wymagał naprawy sytuacji po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy, gdy ten projekt 
się pojawił, został przygotowany przez Senat i trafił 
do Sejmu; to trwało kilka miesięcy, jednak zabrakło 
czasu, żeby tą sprawą się zająć. A w tej chwili mamy 
sytuację następującą, i myślę, że powinniśmy zdawać 
sobie z tego sprawę. Otóż do 7 lutego, a to za kilka dni, 
ustawa musi przejść, żeby służby miały możliwość 
i narzędzie do działania. To jest… Ja wiem, że to dla 
państwa jest niewystarczający argument – ale on jest. 
Służby nie mogą być bezradne wobec problemów, 
które dotyczą ich działalności. Wspomina pani sena-
tor, że opinie zgłaszane w czasie posiedzenia i opinie 
dostarczone mają oczywiście wpływ na dalszą dys-
kusję. I jeszcze raz powiadam: ta ustawa wymaga, co 
zresztą zostało zaznaczone w dyskusji, dalszej pracy.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Bo 

to są już pana słowa. Mówił pan o tym, że taka ustawa 
wymaga szerokich uzgodnień, dlatego musimy ją na-
tychmiast uchwalić bez poprawek. Proszę powiedzieć, 
o jakie szerokie uzgodnienia chodzi, z kim ten projekt 
był uzgadniany.

Senator Jarosław Rusiecki:
Miałem na myśli opinie, które były przedkładane. 

Oczywiście wszystko dzieje się też w porozumieniu 
z panem ministrem Wąsikiem.
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nia karnego, właściwie narzuca potrzebę reagowania na 
wszystkie przestępstwa, które w ramach działalności 
operacyjnej zostają ujawnione czy gdy zachodzi po-
dejrzenie takiego przestępstwa. Krótko mówiąc, czy 
porównanie z ACTA… Ta ustawa w zakresie inwigilacji 
internetu idzie znacznie dalej niż ACTA. Umowa ozna-
czona tym akronimem dotyczyła głównie części komer-
cyjnej, a więc nielegalnego naruszania praw autorskich 
et cetera, i wywołała, powiedziałbym, burzę w Europie, 
co spowodowało wycofanie się z podpisania tej umowy 
międzynarodowej i wprowadzania jej w krajach człon-
kowskich. Taki potencjał, a nawet większy, według mnie 
tkwi m.in. w pkcie 15f proponowanej regulacji. Czy 
komisja tę sprawę rozważała, czy były pytania na ten 
temat? Jak to się odbywało na posiedzeniu komisji?

(Senator Jan Dobrzyński: Komisja o tym nie mó-
wiła.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Komisji nic na ten 
temat nie wiadomo.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan minister chciałby zabrać głos 

w tym momencie i odpowiedzieć na to pytanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Będzie czas na 

pytania do pana ministra.)
(Senator Grażyna Sztark: Czas ministra jest nie 

teraz, tylko potem, teraz pytamy sprawozdawcę.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan minister się 

będzie odnosił.)
(Senator Grażyna Sztark: Obowiązuje regulamin.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Ja odpowiem, Pani 

Marszałek, jeśli można.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Regulamin!)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jesteśmy w innym 

punkcie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W następnym…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan minister w na-

stępnym punkcie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Zadamy pytania…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Zadamy te py-

tania.)
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca odpo-

wiada na pytanie.

Senator Jarosław Rusiecki:
To pytanie rzeczywiście bardziej powinno być za-

adresowane do pana ministra, choć od razu powiem, 
że w czasie dyskusji podczas posiedzenia komisji nie 
było próby analogicznego rozumowania i porówny-
wania ACTA z obecnie obowiązującą ustawą. Tak to 
wyglądało.

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią marszałek 

Pańczyk-Pozdziej.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, internet jest medium 

wszechwładnym, właściwie wszystko w nim wolno, 
bo jest się bezkarnym. 

Czy próbowano w komisji ustalić coś na kształt 
hierarchii ważności zagrożeń? Bo np. szkalowanie, 
opluwanie ludzi jest groźniejsze od wielu innych 
spraw, choćby dotyczących poprawności politycznej. 
Co, zdaniem komisji, jest najgroźniejsze i powinno 
być w pierwszej kolejności ścigane przez określone 
organa? Tych zagrożeń jest pewnie multum, ale co, 
zdaniem komisji, jest najważniejsze i co powinno 
być z urzędu, że tak powiem, w pierwszej kolejności 
ścigane?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek, Pani Profesor, problem próby 

zhierarchizowania tych zagrożeń nie był postawio-
ny w czasie posiedzenia komisji, tak że nie potrafię 
odpowiedzieć precyzyjnie… Taki problem nie był 
postawiony. Ale z pewnością jest bardzo ważny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Jedną z istotnych cech tej nowelizacji – tak to widzę 

po tym, jak ją przejrzałem – jest znaczne poszerzenie 
działań operacyjnych, czyli inwigilacji, w zakresie 
internetu. Moje pytanie dotyczy także pracy komisji: 
czy w czasie pracy komisji zostało dokonane porów-
nanie pomiędzy umową międzynarodową, którą Unia 
Europejska zamierzała wprowadzić w krajach człon-
kowskich pod akronimem ACTA, a treścią tej ustawy? 
Ja bym powiedział, że pkt 17, który nakazuje działalność 
sądową w przypadkach naruszenia kodeksu postępowa-
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Drugie pytanie dotyczy przepisów przejściowych. 
Tym uregulowaniem doprowadza się do sytuacji ta-
kiej, że przepisy, które zostały uznane za niekonsty-
tucyjne, z odroczonym terminem obowiązywania do 
7 lutego… Trybunał pozwolił, stosując to wyjątkowe 
rozwiązanie odroczenia skuteczności ustawy niekon-
stytucyjnej… Jak mówię, doprowadzi to do tego, że 
wszczęte postępowania do dnia 7 lutego będą prowa-
dzone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. 
Ten problem był stawiany na posiedzeniu komisji. 
Jak można racjonalnie uzasadnić takie rozwiązanie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek jest wnioskiem regula-
minowym. Taki wniosek postawić można i państwo 
niejednokrotnie w różnych sytuacjach takie wnioski 
stawialiście.

Co do przepisów przejściowych…
(Senator Piotr Zientarski: Ja pytam o motywy, 

a nie o formalne kwestie.)
Przepisy przejściowe wymagają udoskonalenia, 

ale jest zapewnienie, że po uchwaleniu tej ustawy 
rząd bezzwłocznie do takiej pracy przystąpi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Czy w państwach Unii Europejskiej stosowane 

są podobne rozwiązania pozyskiwania danych in-
ternetowych, czy może jesteśmy nie tylko w Unii 
Europejskiej, ale w całej Europie wyjątkiem? To do-
tyczy każdego z nas, dane mogą być pozyskiwane 
o każdym z nas. To może być skala nieporównywalna 
ze skalą sprawdzania tych billingów, o których pań-
stwo często mówicie. My o tym nawet nie będziemy 
wiedzieć. Pytanie dotyczy tego, czy gdzieś w Europie 
jest podobnie.

I pytanie do pana ministra. Skoro wszyscy wiemy, 
że ta ustawa jest wadliwa, ma błędy… Kiedy będzie 
nowelizacja tej ustawy: w lutym czy w marcu? Na 
posiedzeniu komisji nie było o tym mowy, ale może 
pan minister odpowie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. Pan senator już odpowiedział 
na pytanie, tak?

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak.)
Przepraszam, pan legislator zwraca uwagę, że 

mogę udzielić głosu panu ministrowi, ale w wyjątko-
wych wypadkach, więc, Panie Ministrze, poczekajmy 
jeszcze chwilę, państwo senatorowie zadadzą pytania 
panu senatorowi sprawozdawcy, a potem poprosimy 
pana ministra.

(Senator Piotr Zientarski: Wyjątkowo!)
Tak, w wyjątkowych sytuacjach, ale można udzie-

lić głosu panu ministrowi wcześniej.
Bardzo proszę o zadanie…
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, bardzo 

panią przepraszam. Szanowni Państwo, te pytania, 
które zadaje Platforma Obywatelska, nie dotyczą tego, 
co było przedmiotem obrad…)

Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: …na posiedzeniu komi-

sji, Pani Marszałek…)
Bardzo przepraszam…
(Senator Bogdan Klich: Pan nie jest sprawozdaw-

cą.)
(Senator Jan Dobrzyński: Mogliście to mówić na 

posiedzeniu komisji.)
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Kto pana upoważnił…)
(Głos z sali: Nie ma o czym rozmawiać.)
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze, ale…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo! Proszę o ciszę, proszę o spo-

kój.
Panie Senatorze, jeżeli kwestia, o którą państwo 

pytają, nie była tematem obrad komisji, to pan se-
nator sprawozdawca ma prawo odpowiedzieć, że to 
nie było tematem obrad. Państwo kierują pytania 
do pana senatora sprawozdawcy, a pan senator spra-
wozdawca udziela odpowiedzi, mając na względzie 
to, co było poruszane na posiedzeniu komisji. Jeżeli 
dane treści nie były tam poruszane, to mówi, że 
nie były.

Teraz pytanie zadaje pan senator Piotr Zientarski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, pan wielokrotnie mówił, że ist-

nieje potrzeba dalszej pracy w tym zakresie. Ja sobie 
wyobrażam, że dalsza praca to jest wprowadzenie po-
prawek i wysłanie tego do Sejmu. Na tym polega rola 
Senatu. Stąd też nie bardzo rozumiem uzasadnienie 
wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. A gdzie 
dalsza praca? To jest pierwsza rzecz.
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(Senator Piotr Zientarski: W indywidualnych 
sprawach.)

(Senator Grażyna Sztark: No właśnie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałabym wrócić do zagadnienia związanego 

z daniem funkcjonariuszowi prowadzącemu dzia-
łalność operacyjną możliwości oceny, czy materiał 
pozyskany w trakcie podsłuchu, inwigilacji stanowi 
tajemnicę osoby zaufania publicznego, czyli adwo-
kata, lekarza itd. Kto jest tą osobą upoważnioną? Bo 
przecież taka ocena może być bardzo subiektywna. 
Mało tego, w związku z tą oceną ja nie mam prawa 
czy adwokat nie ma prawa odwołać się od niej czy 
zaprotestować przeciwko nielegalności prowadzenia 
takiej inwigilacji. Tak więc jest pytanie, czy pań-
stwo…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale prokuratura 
może.)

No, prokuratura może. Ale chciałabym, aby w celu 
zachowania wolności obywatelskiej, mojej wolności 
osobistej w takiej ustawie jak ta znalazło się zagwa-
rantowanie mi prawa do chociażby protestu, że z tym 
czymś się nie zgadzam. Czy to państwa nie zaniepo-
koiło? I czy nie uważa pan, że brak takiej możliwości 
zaprotestowania jest właściwie pozbawieniem obywa-
tela możliwości obrony? Czy komisja w ogóle o tym 
mówiła? Czy nie uważa pan, że w odpowiednim zapi-
sie tejże ustawy taka poprawka powinna się znaleźć? 
Czy komisja w ogóle na to zwróciła uwagę? To są te 
dwie kwestie: po pierwsze, tego, kto ma to prawo i że 
jego ocena jest subiektywna, po drugie, tego, że ten, 
który podlega tejże ocenie, powinien mieć prawo do 
protestu lub do odwołania się. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, powiem tak: ten problem nie był 

w ten sposób stawiany w czasie posiedzenia komisji. 
Myślę, że te zagadnienia są przedmiotem precyzyj-
nego określenia operacyjnego, i myślę, że pan mini-
ster będzie do tego mógł się ustosunkować i dokonać 
oceny. Nie czuję się kompetentny, aby takich ocen 
dokonywać w tej chwili.

Wicemarszałek Maria Koc:

To za chwilę, kiedy będziemy zadawać pytania 
panu ministrowi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Co do porów-
nywania systemu prawnego w tym zakresie u nas 
i w Unii Europejskiej, to ja myślę, że nie odbiegamy 
zasadniczo… Unia Europejska, ale i cała między-
narodowa społeczność w tej chwili staje przed ko-
losalnymi problemami. Pozbawianie w tym czasie 
polskich służb narzędzia w zakresie różnego rodzaju 
działań operacyjnych byłoby czy jest moim zdaniem 
niezwykle groźne.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.
Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja bym chciał wrócić do kwestii już dzisiaj poru-

szonej podczas zadawania pytań, mianowicie do zasa-
dy subsydiarności, kluczowej, fundamentalnej zasady. 
Mam takie pytanie: czy komisja… chociaż nie, bo 
tę odpowiedź już znam. To zapytam tak: dlaczego 
komisja nie wzięła pod uwagę opinii prokuratora ge-
neralnego, który przecież stoi na straży przestrzegania 
praworządności, a który sugerował w swojej opinii, 
że ta zasada powinna znaleźć się w ustawie? Ja tylko 
przypomnę, że ta zasada dotyczy – i nie została wpro-
wadzona – ograniczenia możliwości sięgania po dane 
do sytuacji, gdy inne środki okazały się bezskuteczne 
albo mogą być nieprzydatne. Prokurator generalny 
w tej sprawie zabrał głos i ten głos nie został przez 
komisję, jak wiem, wzięty pod uwagę. Dlaczego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, w dyskusji i po głosowaniu spra-

wy przyjęły taki obrót. Ale ja chcę zwrócić uwagę na 
to, że w każdym takim postępowaniu jest nadzór sądu 
okręgowego i w ten sposób te kwestie są regulowane.
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(Senator Jan Dobrzyński: Próbujcie! Dzisiaj też.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo, ale 

chyba nie chcielibyśmy nadwyrężać tego.)
(Senator Piotr Zientarski: Gorzej nie może być.)
Szanowni Państwo! Bardzo proszę o spokój, bar-

dzo proszę o spokój!
Proszę o zadawanie pytań, które dotyczą omawia-

nej problematyki, i bardzo proszę, aby pytania nie 
przekraczały jednej minuty.

O zadanie pytania proszę pana senatora Waldemara 
Sługockiego. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie, czy 

obowiązujący porządek prawny nie był wystarczają-
cy do tego, aby skutecznie prowadzić postępowania. 
Z danych, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, wynika, iż w roku 2014 służby, sądy 
i prokuratury złożyły łącznie 2 miliony 177 tysięcy 
916 zapytań o dane telekomunikacyjne. Oznacza to, że 
złożyły zapytanie o dane co dziewiętnastego Polaka. 
W jednej z opinii zaleca się, aby ta kontrola była bar-
dziej restrykcyjna, aby była zdecydowanie ostrzejsza. 
Państwo zaś w procedowanej ustawie proponujecie 
dalszą liberalizację przepisów prawa. 

Mam zatem pytanie: co leży u podstaw tego pro-
jektu? 

I kolejne pytanie: czy państwa aspiracją jest to, 
aby inwigilować co piętnastego, czternastego, trzyna-
stego, dwunastego, co drugiego czy każdego Polaka? 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, nie sprowokuje mnie pan do ja-

kichś politycznych wystąpień. Jestem posłem spra-
wozdawcą. Jeszcze raz chciałbym stwierdzić katego-
rycznie, że państwo nadużywacie słowa „inwigilacja”. 
Chcę tylko zaznaczyć, że każde postępowanie zwią-
zane z funkcjonowaniem służb jest nadzorowane 
przez sąd okręgowy. Państwo pewnie macie duże 
zaufanie do sądów w Polsce, więc myślę, że tutaj nie 
będzie się działa żadna krzywda.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale, Panie Senatorze, 
pytałem też… Przepraszam, Pani Marszałek.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę…)
(Senator Waldemar Sługocki: Pytałem też – a nie 

otrzymałem od pana senatora odpowiedzi – o to, czy 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator 

Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Bardzo często używa pan takiego zwrotu: uszanowa-
nie obywateli. Ten zwrot nawet, nie ukrywam, bardzo 
mi się podoba. Ale chciałbym panu zwrócić uwagę, 
że pański zwrot często kłóci się z opiniami, które moi 
przedmówcy dzisiaj sygnalizowali. Chciałbym wska-
zać szczególnie opinię generalnego inspektora danych 
osobowych, który zwraca uwagę na to, że ustawa 
nie stwarza wystarczających gwarancji ochrony pry-
watności i tajemnicy komunikowania się obywateli, 
a tym samym nie stanowi pełnej realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r.

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! Niech 
pan wyrzuci tę przeklętą datę, o której pan bez prze-
rwy nas informuje, a być może będziemy mieli szansę 
jako Senat chociaż część przepisów poprawić. I zga-
dzam się z opiniami wielu moich przedmówców, że 
może warto byłoby poczekać i pokazać, że Senat po-
trafi się wznieść nad to, co się nazywa jakimiś takimi 
głębokimi podziałami. Apeluję do pana. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za ten apel. 

Z uszanowaniem: pan ma możliwość zajęcia takiej 
opinii, ja przedstawiam swoją opinię. Myślę, że wza-
jemnie się z tego powodu szanujemy. Nie wierzę w ja-
kąś numerologię, w jakąś moc dat. Ta data jest realna, 
ta data umożliwia działanie służbom, wykorzystanie 
narzędzi. Taką mamy sytuację tu i teraz.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Jedno zdanie, 

przepraszam… Jeden z naszych senatorów propo-
nował. Mówił też o naszej pracowitości, która zo-
stała sprawdzona w wigilię Bożego Narodzenia 
i w Sylwestra. Może byśmy spróbowali. Zastanówmy 
się.)
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(senator J. Rusiecki) sztywnego łącza pomiędzy Policją i służbami z jednej 
strony a dostawcami usług internetowych z drugiej 
strony daje służbom i Policji nieograniczoną kontrolę 
nad wszystkimi działaniami obywateli w internecie. 
Po co to wszystko? O co tu chodzi? 

Czy nie mogłyby pozostać te rozwiązania, które 
były wcześniej, a według których, jak powiadam, 
każdorazowo musiałby być składany wniosek oraz 
byłaby jasno określona procedura? Czy komisja pytała 
o to przedstawiciela wnioskodawców? Czy zastana-
wialiście się nad tym, czy rzeczywiście likwidacja 
wolności w internecie jest niezbędna dla sprawnego 
funkcjonowania państwa i jego bezpieczeństwa, o ja-
kim mowa w tej ustawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, w sensie precyzyjnym taka kwe-

stia nie była omawiana w czasie posiedzenia połączo-
nych komisji. Chcę państwa zapewnić, że ogranicze-
nia wolności nie będzie w takim stopniu, jak państwo 
mówicie, mówiąc o zagrożeniach. I nie chciałbym 
wykraczać poza rolę sprawozdawcy i oceniać państwa 
wystąpień politycznych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Ad vocem.)
Bardzo przepraszam…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, ad vo-

cem.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Szczerość za szczerość – bo jest pan szczery, Panie 
Senatorze, a ja bardzo to sobie cenię. No to nad czym 
wyście się na tym posiedzeniu komisji zastanawiali, 
skoro prawie na każde pytanie, które zadajemy, pada 
odpowiedź, że albo tylko dotknęliście problemu, albo 
w ogóle się nad czymś nie zastanawialiście? To nad 
czym wyście obradowali?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

istniejący porządek prawny był niewystarczający do 
tego, aby prokuratura i sądy pracowały zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.)

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Jest wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę…)
Panie Senatorze, gdyby pan zapoznał się do-

kładnie… Powodem zainteresowania jest wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. To jest podstawa do 
tego, aby dokonać nowelizacji tych ustaw.

Senator Waldemar Sługocki:

Ale państwo kwestionujecie akurat te zapisy, co 
do których… Państwa propozycja zmierza dużo dalej, 
to nie tylko zmiana przepisów, które obowiązywa-
ły, a które kwestionował Trybunał Konstytucyjny. 
Myślę zatem, że to chyba państwo powinniście zde-
cydowanie z większą uwagą i refleksją, do której pan 
się odwoływał, zapoznać się z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego. Nieprawdaż?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jestem sprawoz-

dawcą, a to jest raczej pytanie do wnioskodawców. 
Myślę, że pan minister też będzie mógł precyzyjnie 
odnieść się do danych, które pan przedłożył, a które 
są danymi z przeszłości.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze Sprawozdawco! W wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, od którego rozpoczęły 
się prace nad ustawą, nie ma mowy na temat objęcia 
inwigilacją internetu. Internet powinien zostać prze-
strzenią wolności, tak jak było do tej pory. Chciałbym 
więc zapytać o to, jaka jest motywacja do tego, aby 
zlikwidować wolność w internecie. Bo chociażby 
rozwiązanie, o którym jeszcze dzisiaj nie mówili-
śmy, a mianowicie możliwość zafunkcjonowania tzw. 
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Panie Senatorze, ja pozwolę sobie odnieść się do 
art. 20c tej ustawy. I żeby dobrze wybrzmiało moje 
pytanie, żeby było dobrze zrozumiane, pozwolę sobie 
pewne krótkie fragmenty tego artykułu zacytować. 
Art. 20c mówi tak: w celu zapobiegania – potem jest 
coś dalej – policja może uzyskiwać dane oraz może je 
przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 
I w ust. 2 jest powiedziane: przedsiębiorca teleko-
munikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca 
świadczący usługi drogą elektroniczną udostępnia 
nieodpłatnie dane, o których mowa – i teraz pkt 2 
– na ustne żądanie policjanta posiadającego pisem-
ne upoważnienie. W tej sytuacji, jak rozumiem, do 
operatora zgłasza się posterunkowy albo pomocnik 
posterunkowego, który takie upoważnienie posiada, 
i żąda ustnie ujawnienia danych. Co to znaczy „ust-
nie”? To znaczy, że to nie będzie nigdzie zanotowane. 
On ma tę wiedzę, ale nie ma żadnego papieru, nie 
ma żadnego dokumentu. Tak jest napisane w art. 23 
ust. 2 pkt 2: na ustne żądanie policjanta posiadającego 
pisemne upoważnienie. W związku z tym to stwarza 
taką możliwość, że praktycznie każdy upoważniony 
policjant może pozyskiwać te dane na ustne życzenie, 
czyli bez śladu.

(Senator Jan Dobrzyński: To jest nieprawda! 
O czym pan mówi?)

Co on teraz z nimi zrobi? To jest pytanie. Czy ko-
misja rozważała ten temat? To jest niezwykle niebez-
pieczny sposób inwigilacji, niezwykle niebezpieczny, 
niepozostawiający śladu po tym…

(Senator Jan Dobrzyński: Absolutnie nie. Pani 
Marszałek…)

…że ktoś żądał danych.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Te przepisy funkcjonują 
teraz, obecnie.)

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę zadawać pytania.
(Głos z sali: Prosimy na temat, Panie Senatorze.)
A teraz proszę o odpowiedź.
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Myślę, że w sta-

wianym tu przez pana pytaniu jest zbytnia przesada. 
Tu się nic nie zmienia w zakresie działań służb, szcze-
gólnie Policji, chociaż to jest typ działania operacyj-
nego. Myślę, że pan minister precyzyjnie na to pytanie 
odpowie. Jeszcze raz bym do państwa apelował, żeby 
oszczędnie operować słowem „inwigilacja”, bo to nie 
odzwierciedla tego, o czym mówi ten projekt.

Senator Jarosław Rusiecki:

Przedmiotem pracy trzech połączonych komisji 
był projekt z druku nr 71, i druk nr 71 A, który dzisiaj 
przedkładamy, a który będzie dzisiaj przedmiotem 
państwa oceny poprzez nasze wspólne głosowanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Leszka Czarnobaja.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam króciutkie pytanie, myślę, 

że nie nastręczy ono panu żadnych kłopotów. 
Proszę powiedzieć szczerze: czy na posiedzeniu 

połączonych komisji była prezentowana jakakolwiek 
pozytywna opinia – oprócz oczywiście opinii senato-
rów Prawa i Sprawiedliwości i pana ministra – w od-
niesieniu do tego projektu ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę głęboko poszu-

kać w pamięci… A jeśli nie było, to my przyjmiemy 
też to, że nie było.)

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Sama wartość 
dyskusji jest czymś pozytywnym i myślę, że już to 
jest takim bardzo ważnym punktem. I druga kwe-
stia: ten konkretny projekt, te zapisy są dokumentem 
koniecznym, on umożliwi różnym instytucjom, służ-
bom działanie po 7 lutego. I to też jest dobro, którego 
utracić nie można.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Andrzej Misiołek.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
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Do sprawozdawcy mniejszości. Tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: …sprawozdawcy 

mniejszości, pana senatora Borowskiego. To bardzo 
proszę pana senatora Borowskiego… A czy pytanie 
już padło?)

Jeszcze nie, Pani Marszałek. Zaraz padnie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. To proszę 

o zadanie pytania.)
Na posiedzeniu połączonych komisji w sposób me-

rytoryczny dyskutowali w zasadzie pan Zientarski 
i pan senator Borowski. Panie Senatorze, akurat tę 
poprawkę, którą pan zgłosił, oceniam pozytywnie, 
mnie ona odpowiada. Ale pan tu wskazał, że poprzed-
nio była propozycja, aby to Sąd Najwyższy decydował 
w sprawie, mówiąc ogólnie, posłów i senatorów, ale 
Sąd Najwyższy wypowiedział się negatywnie. Czy 
pan coś wie na ten temat? Pytam, bo ja na ten temat 
nie mam wiedzy. Czy to gdzieś można odszukać? 
Chciałbym wiedzieć, co Sąd Najwyższy w tej pań-
skiej poprawce kwestionował. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora sprawozdawcę mniejszości, 

pana senatora Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ponieważ obradujemy w trybie 

dosyć pilnym, ja nie miałem możności sięgnąć do tych 
wszystkich materiałów, żeby sobie dokładnie przy-
pomnieć, jak to tam było. W każdym razie nie tylko 
Sąd Najwyższy to kwestionował, były do tego jeszcze 
inne uwagi, ze względu na zadania Sądu Najwyższego 
ujęte w ustawie czy na strukturę Sądu Najwyższego. 
Tak więc uznałem, że ponieważ takie uwagi mogą się 
pojawić również teraz… Notabene krytyczną uwagę 
do wspomnianej kwestii – pan minister Wąsik przy-
pomniał o tym zresztą na posiedzeniu – miał również 
ówczesny rząd, że akurat Sąd Najwyższy… itd. Tak 
więc… Ja już nie miałem czasu do tego sięgnąć. Ale 
w sytuacji, o której tu mowa, uznałem, że aby nie 
pojawiały się znowu te same uwagi, to proszę bar-
dzo, możemy, że tak powiem, zejść szczebel niżej, ale 
wspomniany sąd powinien być w składzie 3 sędziów. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Leszek 

Piechota.
(Senator Andrzej Misiołek: Pani Marszałek, ja 

w kwestii formalnej.)
Proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo! Rzeczywiście wydaje się, że 

większość pytań będzie skierowana do pana ministra. 
Tak że bardzo proszę zadawać precyzyjne pytania 
panu senatorowi sprawozdawcy, a pan minister jest, 
czeka i na wszystkie państwa pytania odpowie. Tak 
że proszę…

(Głos z sali: Ale pytanie jest…)
…aby pytania dotyczyły pracy komisji.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator 

Mieczysław Augustyn.
Nie ma pana senatora.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zrezygnował.)
Bardzo proszę, pan senator Jan Dobrzyński.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panowie z Platformy i Panie z Platformy 

Obywatelskiej, te pytania są na konferencję prasową. 
Zróbcie sobie konferencję prasową…

(Senator Jerzy Wcisła: Pytanie ma pan zadać, py-
tanie.)

(Głos z sali: Pytanie zadaj.)
…i mówcie o tym wszystkim, o czym tutaj mó-

wicie.
Na posiedzeniu komisji…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Pani Marszałek, ja chcę zadać pytanie panu 

Borowskiemu.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę pań-

stwa o ciszę.)
Pani Marszałek, chciałbym, żeby ci ludzie mi nie 

przeszkadzali.
(Senator Piotr Florek: Jacy ludzie?)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: To są ludzie tak 

samo wybrani jak pan.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-

dzo proszę…)
Chciałbym zadać pytanie panu marszałkowi 

Borowskiemu.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

przepraszam bardzo. Proszę o ciszę. Szanowni 
Państwo, proszę o ciszę, bo to… Panie Senatorze, 
bardzo proszę o zadanie pytania panu senatorowi 
sprawozdawcy. Proszę bardzo… Czy ma pan pytanie 
do pana senatora sprawozdawcy?)

Do pana marszałka Borowskiego, do senatora 
Borowskiego.

(Wicemarszałek Maria Koc: Aha, przepraszam. 
To jest pytanie do pana senatora…)
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Czy ja mógłbym prosić pana marszałka… Bo bar-
dzo mi to przeszkadza.

W świetle obowiązującej ustawy i jeszcze tego 
dodatkowego zapisu o tak zwanej prewencyjnej 
kontroli prowadzonej przez policję czy CBŚ wobec 
każdego obywatela dla jego własnego dobra, jak też 
właśnie o możliwości przeglądania stron interne-
towych i danych telekomunikacyjnych, obawiam 
się…

(Rozmowy na sali)
Bardzo mi ciężko, Panie Marszałku Borusewicz, 

przedstawiać sprawę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam.)
Jest to dla mnie po prostu… Może mieć tutaj miej-

sce sytuacja wątpliwa, a właściwie iluzoryczna, jeśli 
chodzi o wykonywanie mandatu senatora lub posła, 
gdyż po stronie potencjalnych osób przychodzących 
do biura i chcących interwencji będzie po prostu wy-
stępowała obawa o ujawnienie tajnych informacji.

(Wicemarszałek Maria Koc: To już jest pytanie, 
tak?)

To jest pierwsze pytanie. Ja mam kolejne. Jeżeli 
pani marszałek by pozwoliła, to bym też je zadał.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, to już w dalszej kolejności, do-
brze? Bo zadał pan dosyć długie pytanie.

(Senator Leszek Piechota: Dobrze, to ja się zgła-
szam do następnej kolejki. Dziękuję.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! W kwestiach 
dotyczących parlamentarzystów wymagana jest zgo-
da sądu.

Jeżeli chodzi o to, co zgłaszał pan marszałek 
Borowski, odnośnie do projektu z poprzedniej kaden-
cji i w czasie dyskusji w obecnej kadencji, na ostatnim 
posiedzeniu komisji… Tam był zgłaszany zapis do-
tyczący prezesa Sądu Najwyższego. Tu chodzi o to, 
aby zachować równość każdego z obywateli wobec 
prawa. Ja wiem, że w czasie posiedzenia komisji miała 
miejsce polemika we wspomnianym zakresie. Pan 
marszałek Borowski zmodyfikował zapis, o którym 
mowa, poprzez złożenie poprawki mniejszości, ale 
chciałbym zapewnić, że obszar wolności nie jest ogra-
niczany poprzez tę ustawę, myślę, że obszar wolności 
w stosunku do tego, co było wcześniej, jest nawet 
poszerzany.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.

Senator Andrzej Misiołek:

Prosiłbym bardzo, aby zwrócić panu senatorowi 
Dobrzyńskiemu uwagę na słowa „ci ludzie” i „gorszy 
sort”, bo to po prostu nie przystoi. Jesteśmy tak samo 
jak pan senator Dobrzyński wybrani na senatorów 
i nie jest to… Nie należało to nigdy do dobrych oby-
czajów w Senacie, żeby w taki sposób się zachowy-
wać. Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Gorsi?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Jeżeli Platforma jest ura-

żona z powodu nazwania wspomnianej części senato-
rów „ludźmi”, to ja bardzo Platformę przepraszam.)

(Senator Marek Borowski: Przewrotnie.)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Nie 

poddawajmy się emocjom. Trwa dyskusja, trwają py-
tania do panów senatorów sprawozdawców. Ja bardzo 
proszę, żebyśmy uszanowali regulamin.

Bardzo proszę, teraz pytanie zadaje pan senator 
Leszek Piechota.

Panie Senatorze, do którego z panów senatorów 
sprawozdawców pragnie pan skierować swoje pyta-
nie?

Senator Leszek Piechota:

Chciałbym skierować pytanie do pana sprawoz-
dawcy…

(Głos z sali: Łącznie.)
W dalszym ciągu odnoszę się tutaj do kwestii, któ-

ra była przed chwilą rozpatrywana, bo nadal mnie ta 
sprawa interesuje. Jakie były w ogóle powody i przy-
czyny zrezygnowania z uzyskiwania zgody na kontro-
lę operacyjną właśnie w przypadku posłów, senatorów 
i prezydenta Rzeczypospolitej? Odnoszę się w pyta-
niu do ustawy pierwotnej, która była przygotowana 
przez Senat i przyjęta chyba w lipcu ówczesnego roku.

Czemu ta kwestia mnie tak interesuje? Bo chodzi 
mi o ochronę danych osoby, która udzieliła informa-
cji lub przedstawiła opinię posłowi lub senatorowi, 
zgodnie z art. 21 ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora. Taka osoba jest chroniona w sposób 
szczególny – nawet w trybie art. 180 kodeksu postępo-
wania karnego nie można zwolnić senatora ani posła 
z tajemnicy na temat wspomnianej osoby; nie mówię 
tu o udzielonych mu informacjach. A teraz, w świetle 
obowiązującej ustawy…

(Rozmowy na sali)
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Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ten problem był podnoszony. Jest to przewidziane 

w ustawie – jest w niej mowa o niszczeniu danych, 
które nie są wykorzystywane do postępowania pro-
cesowego.

(Senator Jerzy Wcisła: Czyli procedura jest usta-
lona, tak?)

Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Na początek, Panie Senatorze, chcę powiedzieć, że 

jeżeli chodzi o słowo „inwigilacja” – bo pan również 
do mnie adresował prośbę, żeby ograniczać użycie 
tego słowa – to ono absolutnie nie oznacza niczego 
sprzecznego z prawem ani niczego złego. Pochodzi 
od łacińskiego słowa, które oznacza czuwanie nad 
czymś czy śledzenie bądź monitorowanie zachowań 
ludzkich. Ale ważne jest, kto podejmuje działania 
polegające na monitorowaniu i po co. I tu jest… Tak 
że to nie jest słowo, które ma złe konotacje. No, chyba 
że nie wiadomo, kto i po co to robi.

A teraz chciałabym wrócić, Panie Senatorze, do 
kwestii sztywnych łączy, o których była tu mowa. 
W odpowiedzi pana ministra na pytania – ewentual-
nie przekierujemy to pytanie do pana ministra – nie 
było mowy o tym, czy istnieje możliwość inwigilo-
wania internautów na podstawie porozumień służb, 
które będą mogły przez 24 godziny na dobę śledzić 
ruch w internecie. Po co to jest i czy to nie stanowi 
zagrożenia dla internautów? Czy była o tym mowa?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Pani Senator! No, ja nie chcę tu 
robić wykładu na temat tego, jak należy używać kon-
kretnych słów. Każde słowo jest używane w konkret-
nym kontekście i każde słowo używane w nadmiarze 
w pewnych okolicznościach może wypaczać istotę po-
dejmowanych zagadnień. Przecież słowo czasami jest 
jak miecz – można nim zabić. Tak więc powinniśmy 
oszczędnie używać słowa w różnych kontekstach.

Senator Leszek Piechota:
Ja tylko ad vocem, jeżeli można, Pani Marszałek.
Myślę, że podobna odpowiedź na pytanie w tym 

zakresie, trochę bałamutna, padła w Sejmie. Tu nie 
chodzi o równość posłów, senatorów i obywateli wo-
bec prawa, przecież my tym zapisem nie chronimy 
parlamentarzystów, tylko chronimy obywateli, którzy 
przychodzą z prośbą o interwencję. A więc to była 
strasznie bałamutna odpowiedź, że my nie możemy 
podwyższać rangi ochrony swoich danych ze względu 
na to, że mamy być traktowani tak samo jak wszy-
scy obywatele. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby 
chronić obywateli, którzy zwracają się do nas z prośbą 
o interwencję. Tak że prosiłbym nie stosować tego 
rodzaju retoryki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Senatorze, ja 

nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że to jest bała-
mutne… Myślę, że tak nie jest.)

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Wcisła.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, najpierw chciałbym powiedzieć, 

że podzielam wątpliwości, które wyraził senator 
Bogdan Klich. Komisja powinna jednak zajmować się 
aspektem politycznym wprowadzanej ustawy, bo po-
lityczne wykorzystanie akurat tych przepisów może 
być niezgodne z celami, którym ta ustawa powinna 
służyć, i w ten sposób może dochodzić do wyko-
rzystania danych osób, które przypadkowo, chociaż 
czasami może i niebezpodstawnie, znalazły się na 
liście osób inwigilowanych. 

Chciałbym pana senatora spytać, czy komisja zaj-
mowała się kwestią danych, które zostaną zgroma-
dzone bezpodstawnie i nie mają żadnego związku ze 
sprawą, w ramach której inwigilacja była prowadzo-
na. To jest bardzo ważny aspekt, bo dotyczy wolności 
i prawa do ochrony danych osobowych wszystkich 
Polaków, którzy mogą być inwigilowani nie zawsze 
bezpodstawnie, ale formalnie w sposób nieznajdujący 
uzasadnienia. Naszym zadaniem jest ochrona takich 
osób przed nieuzasadnioną inwigilacją, a także tych 
danych, które zostaną zgromadzone, bo o ile wiem, 
procedury obligatoryjnego niszczenia takich danych 
w ustawie nie przewidziano. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator J. Rusiecki) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Z całym szacun-

kiem… Nie chcę wyręczać kolegów posłów w odpo-
wiedzi na to pytanie. Może gdzieś w kuluarach takie 
pytanie…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, wpisuję się w prośbę pana se-

natora sprawozdawcy, żeby pytania były krótkie, 
powtarzam swoje pytanie i mam nadzieję, że otrzy-
mam krótką odpowiedź. Akceptuję to, co pan senator 
powiedział, że to jest ważna ustawa i 7 lutego musi 
wejść w życie, tylko jeszcze raz pytam, i proszę od-
powiedzieć, jeśli tak, to tak, jeśli nie, to nie.

Czy była jakakolwiek pozytywna opinia dotycząca 
tej ustawy – oczywiście oprócz opinii senatorów PiS 
– opinia jakiejś instytucji, organizacji itd.?

Wicemarszałek Maria Koc:
To już koniec pytania?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jeszcze raz po-

wiem: uważam, że sama ustawa jest dobrem w rę-
kach instytucji, które potrzebują takiego narzędzia. 
A przypomnę, jaki był początek i skąd wypłynęło 
zainteresowanie… Zainteresowanie wypłynęło 
z Najwyższej Izby Kontroli, a w posiedzeniu uczest-
niczył pan dyrektor Marek Bieńkowski i pan generał 
w dyskusji pozytywnie się wyrażał o tej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dwa pytania.
Pierwsze: czy ta ustawa obejmuje również pre-

zydenta Rzeczypospolitej, czy on także bez jakiej-
kolwiek uprzedniej zgody kogokolwiek może być 
inwigilowany?

Co do drugiej kwestii podniesionej przez panią… 
No, sama pani stwierdziła, że pytanie było zadawane 
panu ministrowi, który odpowiedział w czasie posie-
dzenia komisji. Myślę, że pan minister jest w stanie 
ponownie odpowiedzieć na pytanie, które pani se-
nator postawiła.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Andrzej Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Ja mam takie pytanie do pana senatora: czy w trak-

cie obrad komisji zwracano uwagę na to, że ustawa 
ta w swoich zapisach dotyczących internetu idzie 
znacznie dalej niż ACTA, która to umowa, jak wiemy, 
stanowiła bardzo gorący element debaty publicznej? 
Czy w komisji zwracano na to uwagę?

(Senator Jan Dobrzyński: Piąte pytanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jak powiedział 

pan senator Dobrzyński, jest to piąte pytanie na ten 
sam temat. Nie było takiej analogii. I jeszcze raz 
stwierdzam – idąc za słowami pana ministra, który 
również, raczej w czasie dyskusji, do tej sprawy się 
ustosunkował – obszar wolności jest zapisami tej usta-
wy poszerzony w stosunku do tego, co było wcześniej, 
a poza tym myślę, że gwarantem jest kontrola sądów 
w tej materii.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka 

Piechotę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy: czy 

było przedstawione wyjaśnienie, dlaczego na posie-
dzeniu sejmowym w sierpniu ubiegłego roku, podczas 
pierwszego czytania senackiego projektu ustawy, po-
słowie z PiS głosowali za odrzuceniem w pierwszym 
czytaniu tego projektu ustawy? Dziękuję bardzo.
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(senator M. Augustyn) Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Na gruncie ma-

tematyki jest taki sposób postępowania, że jeśli twier-
dzenie wypowiadane dla jakiegoś zbioru okazuje się 
błędne albo ma pewne luki i zaczyna się z tego zbioru 
usuwać elementy, tak żeby ono pozostało prawdzi-
we, i usunie się za dużo elementów, to wtedy takie 
twierdzenie przestaje mieć wartość. I tutaj ja mam 
ogólne wrażenie, że spod działania konstytucji re-
gulującej ogólnie funkcjonowanie państwa, społe-
czeństwa itd. usuwamy naszymi ustawami coraz to 
więcej takich elementów – przepraszam, to jest moje 
osobiste odczucie. Może więc trzeba zmienić system, 
może trzeba zmienić konstytucję. Bo w końcu, jak się 
okazuje, tych usuwanych przez poszczególne ustawy 
elementów jest tyle, że… W czasie mojego tutaj funk-
cjonowania, a jestem tu drugą kadencję, właściwie 
ciągle mamy do czynienia z tym, że uchwalamy jakieś 
ustawy, podejmujemy regulacje, które coś wyrywają 
spod działania zapisów konstytucji. A to jedna grupa 
będzie mieć inne prawa…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę o pytanie.)

…a to drugiej grupy będą dotyczyły jakieś wy-
jątki itd.

I teraz pytanie. W związku z zapisem art. 20c 
ust. 2, w którym mowa, iż przedsiębiorca telekomuni-
kacyjny, operator poczty lub usługodawca świadczący 
usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie 
dane, pragnę zapytać, jaki jest przewidywany wpływ 
proponowanych przepisów na sytuację ekonomicz-
no-finansową firm, które będą podlegały przepisom 
nowelizowanej ustawy, i czy przeprowadzono jakieś 
analizy dla branży. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę pana senatora.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze! Panie Profesorze! To pierwsze 

zagadnienie jest, jak myślę… Ono może być przed-
miotem referatu na jakiejś konferencji na temat kon-
stytucji, i myślę, że z pewnością znalazłoby zainte-
resowanie.

Co do postawionego pytania – projekt poselski, 
jak pan profesor wie, nie wymaga wspomnianych 
ocen finansowych. Ale przypomnę: w dokumentach 
przedłożonych do pracy na posiedzeniu komisji był 
odnośny wniosek, zgłoszony przez Lewiatana, jeśli 
dobrze pamiętam… Nie zostanie pogorszona sytuacja 
tych, którzy wspomniane działanie musieliby wyko-
nać na życzenie odpowiednich służb czy instytucji 
państwowych.

Drugie pytanie: jak przepisy tej ustawy – proszę 
o bardzo precyzyjną odpowiedź – odnoszą się do 
logów internetowych stron, które są często odwie-
dzane przez internautów, dotyczących kupowania, 
oglądania, wyszukiwania? Czy te dane będą mogły 
być, że tak powiem, podglądane bez jakiejkolwiek 
kontroli uprzedniej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, porządek prawny 

w Rzeczypospolitej jest taki, że wszyscy obywatele 
podlegają ustawom. Jeszcze raz powiadam, odpowia-
dając po raz kolejny: w żaden sposób obszar wolności 
nie zostaje bardziej ograniczony w internecie, nie 
jest gorzej, niż to było przy wcześniejszych zapisach.

(Senator Bogdan Klich: Jak nie…)

Senator Mieczysław Augustyn:
Przepraszam, Pani Marszałek, ale, jak wiemy, 

aby część osób w państwie, sprawujących funkcje 
z wyboru, mogła być poddana tego typu procedurze, 
poprzednio potrzebna była zgoda, jeśli dobrze pamię-
tam, prezesa Sądu Najwyższego. Tego nie ma, czyli 
teraz w zwykłym trybie operacyjnym będzie można 
inwigilować prezydenta Rzeczypospolitej?

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, proszę.
(Głos z sali: Posterunkowy będzie…)

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Przepisy pol-
skiego prawa obejmują wszystkich obywateli. Osoba 
prezydenta będzie z pewnością szanowana w polskim 
prawie.

(Głos z sali: A procedury…)
Już odpowiedziałem. Powtarzam: już odpowie-

działem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Józef Zając, bardzo proszę.



25
9. posiedzenie Senatu w dniu 28 stycznia 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

I jeszcze… Pan przytacza wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, a ja mówię o wyroku Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Zadałem to pytanie 
nie bez kozery. Chodzi o mi o to, czy znając wyrok 
i jego tezy, uwzględniono je w tej nowej ustawie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Nie było to przed-

miotem… Tak jak powiedziałem, ta nowelizacja odnosi 
się do wyroków, o których wspomniałem. Kwestie, na 
podstawie których buduje pan tu pewną filozofię, nie 
mają jakiegokolwiek związku z tą ustawą.

Wicemarszałek Maria Koc: 
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Andrzeja Misiołka.
Panie Senatorze, proszę.
(Senator Andrzej Misiołek: Pani Marszałek, ja nie 

mam pytania. Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny.)
Jaki wniosek, Panie Senatorze? Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek, na podstawie art. 36 ust. 2 

Regulaminu Senatu zgłaszamy wniosek o uchwalenie 
tajności obrad w punkcie pierwszym porządku obrad: 
ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 
innych ustaw.

Wniosek podpisany jest przez 18 senatorów. 
Krótkie uzasadnienie tego wniosku. Chcielibyśmy 
poznać prawdziwe intencje w tej sprawie, a żeby móc 
je poznać, trzeba zadać pytania, na które odpowiedzi 
mogą stanowić pewne zagrożenie dla państwa…

(Senator Bogdan Klich: Dla bezpieczeństwa pań-
stwa.)

Tak, dla bezpieczeństwa państwa. Dlatego chcieli-
byśmy, aby obrady w tym punkcie zostały utajnione. 
Oddaję głos pani marszałek.

(Senator Jan Dobrzyński: Obrady czy głosowa-
nie?)

Obrady.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, złożę ten wniosek na ręce pana 

marszałka.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Zapisał się jeszcze i chce zgłosić pytanie pan se-

nator Leszek Piechota.
Panie Senatorze…

Senator Leszek Piechota:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Czy komisja w trakcie podejmowania ostatecznej 
decyzji o podjęciu uchwały miała wiedzę dotyczącą 
ostatniego wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu dotyczącego węgierskiej 
ustawy o Policji, w której stwierdził, że ta ustawa 
o Policji narusza prawo do prywatności? Czy zna 
pan ten wyrok ze stycznia tego roku? Ustawa jest 
podobnego charakteru jak nasza, a pochodzi z 2011 r. 
To była sprawa Szabó i Vissy przeciwko Węgrom. 
Wyrok, który w tej chwili został ogłoszony, jedno-
znacznie stwierdza, że przepisy dotyczące uprawnień 
służb specjalnych powinny przewidywać silną kon-
trolę nad ich działaniami i informowanie obywateli 
o poddaniu inwigilacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem jakiej-

kolwiek dyskusji. Ja przypomnę, że wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego w tej sprawie jest z 2014 r., a trybu-
nału sprawiedliwości również z 2014 r. To jest przed-
miot tej nowelizacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piechota jeszcze?
(Senator Leszek Piechota: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Leszek Piechota:

Jeszcze jedno. Czy członkowie komisji byli poin-
formowani o podobnym wyroku z grudnia tamtego 
roku w podobnej sprawie, sprawie obywatela Rosji 
przeciwko państwu rosyjskiemu w zakresie ustawy 
policyjnej, inwigilacji, która nie zapewnia odpowied-
niej ochrony prywatności?



26
9. posiedzenie Senatu w dniu 28 stycznia 2016 r. 

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

(wicemarszałek M. Koc) Szanowni Państwo! Część niejawna posiedzenia 
będzie obejmowała uzasadnienie wniosku oraz wy-
słuchanie ewentualnego głosu sprzeciwu.

Po części niejawnej obrad zostanie zarządzona 
trzydziestominutowa przerwa w obradach na przy-
gotowanie aparatury do głosowania. Głosowanie 
nad wnioskiem o zarządzenie tajności głosowania 
odbędzie się, zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu 
Senatu, w części jawnej, przy pomocy aparatury do 
głosowania.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.30.
O 17.15 – zapraszam – posiedzenie Konwentu 

Seniorów. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 03  

do godziny 17 minut 30)
(Fragment stenogramu utajniony na podstawie 

art. 36 ust. 3 Regulaminu Senatu)
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42  

do godziny 18 minut 17)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, mam 

pytanie.)
Panie Senatorze, już miałem czytać formułkę 

o przystąpieniu do głosowania…
(Senator Piotr Zientarski: Ale jeszcze przed gło-

sowaniem… Chodzi o podstawę prawną głosowania, 
o art. 36.)

Panie Senatorze, bardzo proszę o przywołanie 
numeru artykułu, a ja będę wyjaśniał.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, mam pytanie, a przede wszyst-

kim bardzo poważną wątpliwość. W chwili obecnej 
jesteśmy już wyposażeni w komórki itp., a więc taj-
ność, że tak powiem, została już uchylona. Art. 36 
ust. 3 mówi wyraźnie: „Senat rozstrzyga o tajności 
obrad na posiedzeniu niejawnym”. Mam pewne py-
tanie. 

W tej chwili już nie mamy posiedzenia niejaw-
nego, więc jak w tej sytuacji, zgodnie z ust. 3, ma 
wyglądać to głosowanie? Stąd jeszcze przed głosowa-
niem zwracam uwagę na ten problem regulaminowy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem, Panie Senatorze.
Pan senator, bardzo proszę.
(Senator Michał Seweryński: Ja chciałbym powie-

dzieć, jeśli pan marszałek pozwoli…)
Proszę uprzejmie, bardzo proszę.

Ogłaszam teraz półgodzinną przerwę, do godzi-
ny 13.30. W tym czasie zbierze się Konwent Seniorów. 
Dziękuję państwu.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 59  
do godziny 13 minut 28)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do go-
dziny 15.00.

(Głos z sali: A o 15.00 znowu będzie przerwa?)
O godzinie 15.00 będzie komunikat i wszystkiego 

państwo się dowiecie.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 28  

do godziny 15 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Szanowni Państwo, w związku ze zgłoszeniem 

wniosku o utajnienie obrad w trybie art. 36 ust. 2 
Regulaminu Senatu za chwilę zostanie zarządzona 
przerwa w obradach w celu przygotowania sali po-
siedzeń do odbycia niejawnej części dziewiątego po-
siedzenia Senatu, zgodnie z art. 36 ust. 3 Regulaminu 
Senatu.

Informuję, że ta część posiedzenia nie będzie 
transmitowana, a stenogram z tej części obrad nie 
będzie publikowany. Przebieg posiedzenia zostanie 
utrwalony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla 
posiedzeń niejawnych.

W tej części posiedzenia mogą uczestniczyć wy-
łącznie senatorowie oraz pracownicy obsługi posie-
dzenia posiadający dostęp do informacji niejawnych 
na poziomie zastrzeżonym. Dotyczy to również 
przedstawicielstwa ministerstwa.

Ponadto informuję, że w trakcie tej części posie-
dzenia nie można wykonywać żadnych notatek, doko-
nywać rejestracji obrazu i dźwięku oraz nawiązywać 
łączności poprzez urządzenia multimedialne.

Uprzejmie państwa proszę o zabranie z sali 
wszystkich dokumentów oraz teczek i torebek oraz 
o niewnoszenie ich na tę część posiedzenia. Pragnę 
uprzedzić, że w trakcie przerwy z sali posiedzeń zo-
staną uprzątnięte wszystkie materiały. Przed wej-
ściem na salę będą państwo musieli przekazać do 
depozytu urządzenia umożliwiające rejestrację lub 
transmisję obrazu i dźwięku oraz nawiązywanie 
łączności, a także inne urządzenia umożliwiające 
ujawnienie informacji.

Obecność w części niejawnej posiedzenia będzie 
potwierdzona na odrębnej liście obecności.
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gdybyśmy utajnili nasze obrady. Przecież my mamy 
działać otwarcie, transparentnie i nie można w ten 
sposób postępować. Akt głosowania, zgodnie z zapi-
sem… Który to był artykuł? Art. 52? Przepraszam…

(Senator Rafał Ambrozik: Art. 53.)
(Senator Piotr Zientarski: Art. 53 to jest lex spe-

cialis.)
Akt głosowania, zgodnie z art. 53, jest zawsze 

jawny, mowa tu o wszystkich głosowaniach, to jest 
wyraźnie w regulaminie zapisane. Są wątpliwości, 
marszałek prowadzący rozstrzyga te wątpliwości, ja 
rozstrzygam tak, że głosujemy jawnie.

Przystępujemy zatem do głosowania nad wnio-
skiem grupy senatorów o uchylenie tajności obrad 
w punkcie pierwszym porządku obrad…

(Senator Grażyna Sztark: Uchwalenie.)
(Głosy z sali: Uchwalenie.)
O uchwalenie…
(Senator Grażyna Sztark: O uchwalenie tajności.)
…O uchwalenie tajności obrad w punkcie pierw-

szym porządku obrad.
Przypominam, że uchwałę w tej sprawie Senat 

podejmuje bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów.

Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Za chwileczkę podamy wyniki głosowania.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, za wnioskiem – 28 se-

natorów, przeciw – 62 senatorów, 2 się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 2)

Wymagana bezwzględna większość głosów wy-
nosi 47.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
odrzucił wniosek i nie podjął uchwały w sprawie taj-
ności obrad w punkcie pierwszym porządku obrad.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę… Nie, przepraszam.

(Głos z sali: Nie podjął.)
Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że 

Konwent Seniorów podjął dziś decyzję o wyznacze-
niu dodatkowego dnia bieżącego posiedzenia. Jest to 
30 stycznia bieżącego roku, czyli sobota.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Tyleście wywalczyli.)
Chciałbym poinformować państwa, że o godzinie 

20.00 w Sejmie rozpoczną się głosowania. W tym 
czasie w posiedzeniu Senatu nie będzie mógł uczest-
niczyć przedstawiciel rządu.

Obecnie powracamy do pytań do sprawozdawców 
komisji.

Senator Michał Seweryński:

…jak ja interpretuję ten przepis. Tajność obrad 
została rozstrzygnięta na posiedzeniu niejawnym, 
a obrady i głosowanie są w regulaminie rozdzielone. 
Nie wiem, czy o to chodzi panu senatorowi…

(Rozmowy na sali)
Moim zdaniem obrady i głosowanie są rozdzie-

lone.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, nie będziemy prowadzili deba-

ty, dyskusji w tym zakresie. Ja, proszę państwa, to 
rozstrzygnąłem na spotkaniu z naszymi prawnikami 
i poinformowałem o tym bardzo szczegółowo na spo-
tkaniu Konwentu Seniorów, na którym był obecny 
także pan senator Klich i pan marszałek Borusewicz. 
Nie zgłaszali wątpliwości. Pan senator zgłasza wąt-
pliwości. Ja w takim razie zacytuję panu senatorowi 
art. 53, który mówi o trybie głosowania. Bardzo pro-
szę, strona 29, art. 53: głosowanie jest jawne i odbywa 
się przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku 
aparatury elektronicznej. My w tej chwili…

(Senator Piotr Zientarski: Ale, Panie Marszałku…)
Ja panu nie przerywałem, Panie Senatorze. Nie 

przerywałem panu i bardzo proszę, aby pan mi nie 
przerywał, bo jeszcze nie skończyłem.

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam.)
My w tej chwili głosujemy. Wcześniej rozstrzyga-

liśmy, mówiliśmy, dlaczego jest zgłoszony ten wnio-
sek, było uzasadnienie i głos sprzeciwu, i do tego była 
potrzebna formuła utajnienia naszego posiedzenia. 
Sam akt głosowania nie musi być tajny i nie jest tajny. 
Tajny jest tylko i wyłącznie w sprawach personalnych, 
co jest zapisane w regulaminie. I jeżeli są jakiekol-
wiek wątpliwości… Nie będziemy prowadzili dys-
kusji i debaty na ten temat, proszę państwa, dlatego 
że jest zapisane w naszym regulaminie, że jeśli są 
wątpliwości, to te wątpliwości rozstrzyga w trakcie 
głosowania marszałek. I ja uważam, że możemy przy-
stąpić do głosowania, zgodnie z regulaminem i zgod-
nie z tym punktem zapisu regulaminu, który mówi 
wyraźnie, że wszystkie głosowania są jawne. Zresztą 
Senat powinien zawsze obradować w sposób transpa-
rentny i taki, aby obywatele mogli wiedzieć, kto, co 
i jak powiedział. Kiedy rozmawialiśmy w kuluarach 
z panem senatorem na temat państwa wniosku, wy-
raziłem swoją opinię, że w trakcie prac legislacyjnych 
utajnienie obrad było – w naszym odczuciu, w moim 
odczuciu – nieprawne, ale ja już pozwoliłem na to, 
choć gdybym prowadził obrady, nie wiem, czy nie 
wyraziłbym takiej opinii. Mogliście państwo, i to po-
wiedziałem panu senatorowi, zastosować inną formu-
łę, ale nie formułę dotyczącą prac legislacyjnych. Bo 
my byśmy byli nieuczciwi w stosunku do obywateli, 
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(marszałek S. Karczewski) powstał projekt. Senat wykazał inicjatywę ustawo-
dawczą, ten projekt został opracowany i przesłany do 
Sejmu. W sierpniu 2015 r. Sejm ten wniosek otrzymał. 
Niestety, nie odbyło się ani jedno posiedzenie spe-
cjalnie powołanej w sprawie tego projektu komisji. 
Zabrakło woli politycznej, zabrakło odwagi do tego, 
żeby taką debatę przeprowadzić. Sejm nie zajął się 
projektem Senatu. Kiedy po wyborach jesiennych 
Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zmuszeni 
byliśmy w krótkim czasie opracować projekt, który 
wykona wyrok, bo 7 lutego polskie służby, Policja, 
jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, nie będą miału 
oczu ani uszu, nie będą mogły prowadzić kontroli 
operacyjnej. Wszystkie prowadzone kontrole będą 
musiały zostać przerwane. Mało tego, służby te nie 
będą mogły pobierać danych, które są niezbędne do 
prowadzenia najważniejszych czynności.

Wysoki Senacie, taka sytuacja po prostu nie może 
się zdarzyć. W tym roku jesteśmy organizatorami 
szczytu NATO, będą Światowe Dni Młodzieży, wi-
zyta Ojca Świętego. Nie ma możliwości, żeby polskie 
służby czy Policja nie mogły realizować swoich za-
dań. Dlatego został zgłoszony projekt poselski. Na 
projekt rządowy nie było już czasu, choć oczywi-
ście rząd uczestniczył w pracach nad tym projektem 
i przepisy są przemyślane.

Chciałbym państwa uspokoić. Po wysłuchaniu 
tej debaty, zwłaszcza głosów senatorów Platformy 
Obywatelskiej, powiem tak: większość państwa 
obaw… W zasadzie wszystkie państwa obawy są 
płonne. Omawiany tu projekt ogranicza uprawnie-
nia służb, ogranicza dostęp do pewnych informacji 
i nakłada społeczną kontrolę na pewne czynności. 
Mam nadzieję, że państwa wątpliwości są wynikiem 
rzeczywistej obawy o państwo, a nie cynicznej gry.

Rozumiem pytania senatorów, ale nie mogę zro-
zumieć pytań osoby, która nadzorowała służby woj-
skowe, ubolewającej, że pewne dane będą udostęp-
niane bez zgody sądu. Niestety, pan minister Klich 
wyszedł, ale… Ja państwu powiem tylko tak: kiedy 
pan minister Klich był ministrem, podległe mu służ-
by wojskowe kilkadziesiąt tysięcy razy sięgały po 
dane internetowe. Kilkadziesiąt tysięcy razy. Co roku 
przez ostatnie 8 lat policja sięgała po dane interneto-
we średnio sześćdziesiąt tysięcy razy. I jest do tego 
odpowiednia podstawa prawna.

W obrocie prawnym jest ustawa o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. Jest to ustawa uchwalo-
na w 2002 r., nowelizowana, jeśli dobrze pamiętam, 
w 2011 i 2012 r. I w tej ustawie – mówię tutaj do pana 
marszałka Borusewicza – jest dokładnie powiedzia-
ne, co to są tak zwane dane internetowe. W art. 18 
ust. 1–5 dokładnie precyzuje się, po co mogą sięgać 
służby. Nie po co będą mogły sięgać od 7 kwietnia, 
tylko po co sięgały, kiedy pan Klich był ministrem 
i nadzorował służby wojskowe oraz żandarmerię, po 

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie?

(Senator Leszek Czarnobaj: Do kogo?)
(Senator Grażyna Sztark: Do sprawozdawcy.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Nie ma…)
Nie ma chętnych.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister – czło-
nek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych.

Witam na posiedzeniu wiceministra, pana Macieja 
Wąsika.

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

To bardzo proszę, Panie Ministrze, na mównicę. 
I proszę o zabranie głosu.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu 

w debacie o ustawie, która jest procedowana przez 
Wysoką Izbę.

Szanowni Państwo, zanim przejdę do poruszanych 
przez państwa kwestii i pytań, które tu padły – ja by-
łem dzisiaj z państwem cały dzień, z krótką przerwą 
na niejawne obrady, przysłuchiwałem się tej debacie, 
notowałem sobie w głowie pytania i zaraz postaram 
się do nich odnieść – powiem coś na temat genezy 
tej ustawy.

Otóż ta ustawa wykonuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny po roz-
patrzeniu skargi rzecznika praw obywatelskich i pro-
kuratora generalnego wydał wyrok, uchylając kilka 
przepisów ustawy o Policji, o Straży Granicznej, in-
nych służbach mundurowych, a także służbach taj-
nych. Ten wyrok zapadł 30 lipca 2014 r. Trybunał dał 
parlamentowi 18 miesięcy na to, żeby przepisy popra-
wić, żeby przepisy zmienić. 16 miesięcy z tych 18…

(Senator Mieczysław Augustyn: Poprawić.)
Tak, poprawić.
16 miesięcy z tych 18 miesięcy przypadało na rzą-

dy Platformy Obywatelskiej. Jestem głęboko przeko-
nany, że tak ważny projekt, dotykający tak istotnych 
spraw i budzący takie emocje, powinien być głęboko 
skonsultowany, poczynając od prac rządowych, przez 
konsultacje społeczne, uzgodnienia międzyresorto-
we, a później oczywiście w Sejmie i Senacie. Tak się 
jednak nie stało. Rząd, na początku Donalda Tuska, 
a później Ewy Kopacz, nie przygotował projektu. 
Dzięki odpowiedzialności Senatu zeszłej kadencji 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Marszałku, nie byłoby nad nimi żadnej kontroli, tak 
jak jest obecnie i było przez ostatnie 8 lat.

(Senator Kazimierz Kleina: Więcej.)
Więcej niż 8.
(Senator Kazimierz Kleina: Więcej, od 2002 r.)
Od 2002 r.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w sprawie for-

malnej. Można?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 
Marszałku…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie zadawałem 
żadnych pytań panu…)

(Senator Jan Dobrzyński: Jak nie? A o internecie?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Za chwilę będą 

pytania.)
(Senator Jan Dobrzyński: O internecie pan mówił.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Za chwilę będę za-

dawał.)
Panie Marszałku, proszę wybaczyć, że antycypuję 

pewne sprawy, ale słyszałem tę debatę, słyszałem 
dyskusję i przedstawiając stanowisko, po to, żeby nie 
było zbędnych pytań, chcę wyjaśnić pewne sprawy, 
sprawy, które są najważniejsze.

(Senator Czesław Ryszka: Ale i tak będą te same…)
Szanowni Państwo! Wysoki Senacie! Ustawa, 

nad którą Wysoka Izba proceduje, wykonuje wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego, precyzuje kata-
log przestępstw, w przypadku których Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego może stosować kon-
trolę operacyjną. To był wymóg trybunału. Ustawa 
ta ustanawia procedury dla służb w sytuacji, gdyby 
podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawiły 
się informacje mogące stanowić tajemnicę. Trybunał 
wytknął, że w ustawach kompetencyjnych służb nie 
ma przepisów, które mówią o tym, co ma robić służba 
w momencie, w którym pojawia się np. tajemnica 
obrończa czy adwokacka. Teraz ustawa stanowi, że 
bezwzględne zakazy dowodowe mają być natych-
miast niszczone, a o względnych zakazach, o tym, 
czy można ich użyć w postępowaniu, decyduje sąd.

Trybunał wytknął, że służby także przez ostatnie 
8 lat pobierały dane różnego typu, nie niszczyły ich 
i nie wiadomo, co się z nimi dzieje.

(Senator Kazimierz Kleina: Dłużej niż 8 lat.)
(Senator Jan Dobrzyński: 8 lat, 8 lat.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę. W tej chwili głos ma pan minister.)
(Senator Czesław Ryszka: I tak, i tak do was to 

nie dociera.)
(Głos z sali: Panie Ministrze, to…)
Ustawa wprowadza obowiązek niszczenia tych 

wszystkich danych, które nie będą wykorzystywa-
ne w postępowaniu karnym, z małymi wyjątkami, 
chodzi o dane, które pobiera kontrwywiad, mówiąc 

co sięgały, kiedy pan Schetyna był ministrem spraw 
wewnętrznych. I policja zawsze po te dane sięgała, 
walcząc z różnymi przestępstwami, realizując swoje 
ustawowe zadania. Bez możliwości pobierania takich 
danych policjanci nie mogliby realizować swoich za-
dań, swojej misji wobec społeczeństwa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Za zgodą sądu.)
Nie, Panie Senatorze, nie za zgodą sądu. Nie za 

zgodą sądu! Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami dane mogą być udostępniane bez zgo-
dy sądu. Ja przytoczę ten zapis. Jak już mówiłem, 
w art. 18 ust. 1–5 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną jest sprecyzowane bardzo dokładnie, 
co to są dane internetowe. Dane internetowe to jest 
nazwa… To jest taka licencja twórców. A w ust. 6 
jest napisane, uwaga, przeczytam dokładnie: 
„Usługodawca udziela informacji o danych, o któ-
rych mowa w ust. 1–5, organom państwa –podkre-
ślam: organom państwa – na potrzeby prowadzonych 
przez nie postępowań”. Powtarzam: organom pań-
stwa. Gdybyśmy się uparli, to Policja czy komendant 
główny, jako organ, mogłyby pobierać wspomniane 
dane. A na potrzeby jakich postępowań? Na przy-
kład w sprawach o wykroczenia. I nie wykluczam, 
Panie Marszałku, że za waszych czasów policja po-
bierała takie dane. Nie wykluczam. Obecnie oma-
wiana ustawa nie daje służbom takiej możliwości, 
wprowadza ograniczenie tylko do przestępstw. Czy 
dochodzi tu do poszerzenia możliwości służb? Nie. 
Reasumuję: od 2002 r. wspomniane dane można było 
brać. Jednak trybunał zauważył, że przepisy dają-
ce uprawnienia służbom są rozproszone, bo część 
przepisów jest w ustawach kompetencyjnych, a część 
przepisów jest gdzie indziej. I trybunał powiedział: 
należy to wszystko skatalogować. I to, co my tu ro-
bimy, to nic innego, jak skatalogowanie w jednym 
miejscu wszystkich uprawnień służb.

Była w toku prac sejmowych taka poprawka po-
słów Platformy Obywatelskiej, którzy mówili: wy-
kreślmy z omawianej tu ustawy dane internetowe, 
wyrzućmy je, po co one tam? No, ja już mówię, po co: 
wspomniane dane internetowe są równoważne z da-
nymi telekomunikacyjnymi; billing mailowy jest rów-
noważny z billingiem telefonicznym. Tak więc, skoro 
trybunał nakazał niszczyć dane telekomunikacyjne, 
które nie zostaną użyte w postępowaniu karnym, to 
ja uważam, że powinniśmy niszczyć także dane in-
ternetowe. Prawda? To jest oczywiste. Tak samo dane 
pocztowe. I gdyby dane internetowe nie znalazły się 
w omawianej tu ustawie, to organy państwa nadal 
mogłyby żądać od usługodawców internetowych, 
świadczących usługi drogą elektroniczną, wszystkich 
danych, mogłyby je przetwarzać bez żadnych ogra-
niczeń. Nie byłoby nad nimi żadnej kontroli, Panie 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) bo akurat ten przepis jest dokładnie przepisany z usta-
wy senackiej. Ale powiem dlaczego, może wyręczę 
pana senatora Zientarskiego. Otóż jeśli tego przepisu 
by nie było, to nie byłoby równości wobec prawa, bo 
wobec żołnierzy nie można byłoby stosować w pew-
nych sprawach kontroli operacyjnej, jaką stosuje się 
wobec cywili. I ten przepis tylko temu służy.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pragnę podkre-
ślić, co następuje: ta ustawa ani o milimetr nie zwiększa 
uprawnienia służb w zakresie kontroli operacyjnej czy 
pobierania danych, ani o milimetr. Pragnę podkreślić, 
że ta ustawa ogranicza możliwości służb i ich upraw-
nienia. I pragnę podkreślić, że nie ma powodu do tego, 
żeby na tym budować społeczne emocje.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wszyscy się mylą.)
To jest niezwykle nieodpowiedzialne. Przyznam, 

że jestem w pewien sposób zniesmaczony tym budo-
waniem emocji na nieprawdzie.

(Senator Czesław Ryszka: Na kłamstwie.)
Na kłamstwie, tak jest, to po prostu jest kłamstwo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Biuro Legislacyjne 

kłamie?)
(Głos z sali: Kłamie.)
(Senator Piotr Zientarski: I wszystkie organizacje.)
(Głos z sali: Wszyscy kłamią.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Rzecznik praw 

obywatelskich kłamie.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni 

Państwo, za chwilę będzie czas na dyskusję. Panie 
Ministrze, bardzo proszę.)

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Myślę, że od-
powiem na wiele pytań i wyjaśnię pewne sprawy. 
Jednak przestrzegam państwa przed jednym. Poparcie 
państwa wniosku o odrzucenie tej ustawy jest po pro-
stu nieodpowiedzialne. Możecie mieć różne zdania, 
możecie nie zgadzać się z pewnymi rzeczami, ale nie 
można doprowadzić do tego, żeby sparaliżować prace 
służb i Policji, bo oni pilnują naszego bezpieczeństwa. 
A jeżeli boicie się inwigilacji, to ja wam powiem tak: 
nie bójcie się i nie mierzcie wszystkiego swoją miarą. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głosy z sali: Uuuu!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pierwszy zgłosił się pan senator Jackowski.
Panie Ministrze, zapraszam. Zapewne będzie spo-

ro pytań.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Będę zapisywał.)

kolokwialnie. Powiem tak: jeżeli służby pobiorą dane, 
które okażą się nieprzydatne później, w postępowaniu 
przygotowawczym, to billingi, dane dotyczące loka-
lizacji, czy pobrane od przedsiębiorcy telekomunika-
cyjnego, internetowego bądź pocztowego, będą mu-
siały być protokolarnie zniszczone. Nie będzie można 
ich wykorzystywać do innych celów ani przetwarzać. 
O tym mówi ta ustawa. Czy to jest poszerzenie wolno-
ści służb? Nie, to jest ograniczenie uprawnień służb.

Trybunał wskazał, że proces pobierania danych 
musi podlegać kontroli. Nie powiedział, jakiej kon-
troli. Podobnie jak Senat poprzedniej kadencji, tak 
i my uznaliśmy, że tryb następczej kontroli sądu nad 
tym procesem jest trybem właściwym. Wobec tego 
służby przede wszystkim będą musiały prowadzić 
rejestr pobranych danych. To jest nowy obowiązek. 
Dziś np. CBA nie prowadzi takiego rejestru.

(Senator Barbara Zdrojewska: Prowadzi.)
Nie prowadzi, chociaż za czasów Mariusza 

Kamińskiego prowadziło.
Raz na pół roku ten rejestr będzie musiał być prze-

kazywany do sądu i sąd będzie mógł przeprowadzić 
postępowanie kontrolne w sprawie tego, czy dane 
zostały pobrane właściwie, czy te, które nie zostały 
wykorzystane, zostały zniszczone…

(Głos z sali: Dwa w jednym.)
…czy rzeczywiście służby nie sięgają za szeroko 

w stosunku do potrzeb prowadzonych postępowań.
Mało tego, uznaliśmy, że trzeba wykonać pewne 

zalecenia trybunału, które nie znalazły się w sentencji 
wyroku. Uznaliśmy, że trzeba wprowadzić limit trwania 
kontroli operacyjnej. Ustawa senacka tego nie przewidy-
wała. W zasadzie miało być tak jak teraz, można by było 
nawet w nieskończoność prowadzić kontrolę operacyjną. 
Ta ustawa mówi: nie, nie, tylko i wyłącznie za zgodą sądu 
i 18 miesięcy, z wyłączeniem spraw kontrwywiadow-
czych. Za zgodą sądu – 18 miesięcy. Czy to jest posze-
rzenie uprawnienia służb? Nie. To nie jest poszerzenie, to 
jest ograniczenie możliwości działania służb.

Była tutaj mowa o tym, że katalog przestępstw jest 
za szeroki. No, Szanowni Państwo, ja tutaj pokazuję, 
że teoretycznie niektóre służby mogły czy mogą teraz 
w sprawach o wykroczenia sięgać po dane interneto-
we. Powiem tak: jeśli porównać możliwość, jaką ma 
Policja, pobierania danych bez zgody sądu w ustawie 
senackiej z poprzedniej kadencji i w tej ustawie, to 
okazuje się, że tu ten katalog jest węższy.

Proszę nie kręcić głową, Panie Senatorze, bo to 
jest po prostu napisane na kartkach. Mogę przytoczyć 
przepisy art. 20c zawartego w art. 1.

(Głos z sali: Cieszę się.)
Padły tutaj pytania, dlaczego żandarmeria może 

zajmować się pewnymi rzeczami. Myślę, że pan sena-
tor Zientarski pomoże mi w odpowiedzi na to pytanie, 
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(wicemarszałek G. Czelej) W momencie, kiedy służby posiądą bezwzględ-
ny zakaz dowodowy, jakim jest tajemnica spowiedzi 
bądź obrończa, te materiały natychmiast muszą być 
protokolarnie zniszczone. Jeżeli zakaz miałby charak-
ter względny, czyli byłaby inna tajemnica – lekarska, 
radcowska, adwokacka – to o możliwości wykorzy-
stania tychże materiałów, a mówimy tu o kontroli 
operacyjnej, decydowałby sąd okręgowy właściwy 
dla danej służby. W przypadku służb tajnych – war-
szawski Sąd Okręgowy decydowałby o możliwości 
wykorzystania albo o nakazie zniszczenia. Tak prze-
widuje procedura przewidziana w ustawie, a wynika-
jąca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o akcję „Widelec”, Panie Senatorze, to 
jest to sprawa niezwykle przykra. Ja nie znam szcze-
gółów tej akcji – myślę, że audyt Policji da bardzo 
dużo – znam tylko doniesienia medialne. Jeżeli te 
doniesienia okazałyby się prawdą, to prokuratura bę-
dzie miała pełne ręce roboty przy ustalaniu sprawców 
tego, co tam się działo. Jeżeli jest to prawda, były to 
działania absolutnie niedopuszczalne, łamiące prawa 
człowieka i godność człowieka.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mówił pan o tym, że ustawa, któ-

rą pan prezentuje, ogranicza zastosowanie… Tak? 
A czy wprowadza, oprócz kategorii postępowania, 
możliwość stosowania technik operacyjnych, pod-
glądów, podsłuchów, także w celu zapobiegania prze-
stępstwom i wykrywania przestępstw? Czy jeżeli 
chodzi o CBA, które pan przecież doskonale zna, 
jest także możliwość zbierania tego typu informacji 
w celach analitycznych? Ta ustawa to proponuje? Czy 
jest tak, czy nie? To jest jedno pytanie.

(Senator Grażyna Sztark: Może niech odpowie, 
bo za długo…)

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dwa następne pytania.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
To ja odpowiem od razu, Panie Marszałku. Skoro 

jest taki zwyczaj w Senacie, to może nie będę czekał 
na trzy pytania, tylko odpowiem od razu.

(Głos z sali: Pan minister wprowadza swoje oby-
czaje.)

Zapraszam do mównicy.
(Senator Grażyna Sztark: W Senacie tak nie ma.)
(Głosy z sali: Nie.)
(Senator Grażyna Sztark: To nie Sejm.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Krzesło.)
(Senator Piotr Zientarski: Woda.)
(Głos z sali: Rekord wytrzymałości.)
Panie Ministrze, zapraszamy do mównicy. Proszę 

o odpowiadanie na pytania z tego miejsca. Jedno py-
tanie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Oczywiście nie uchylam 
się, ale chciałbym zapisać sobie pytania…)

Bardzo proszę, może pan zapisywać.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze już 

zadałem senatorowi sprawozdawcy, ale chciałbym 
to z pańskich ust usłyszeć. Kwestia tych tajemnic. 
Wspominał pan w swoim przedłożeniu… Chodzi mi 
głównie o tajemnicę adwokacką i tajemnicę spowiedzi. 

Proszę, żeby pan dokładnie przedstawił procedurę, 
co się stanie w sytuacji, gdyby w sposób operacyjny 
pozyskano treść jakiejś rozmowy, w której tego ro-
dzaju tajemnice były zawarte. Jaka dalej jest proce-
dura, w świetle proponowanych przez grupę posłów 
zapisów w tym projekcie ustawy?

Drugie moje pytanie dotyczy kwestii, któ-
ra ostatnio mnie zbulwersowała. Pan wspomniał 
o tym w swoim wystąpieniu, więc o to zapytam. 
Chodzi mi o tzw. operację „Widelec” z roku 2008. 
Co na ten temat wiadomo? I co pan minister mógłby 
w tej sprawie powiedzieć? Chodzi tutaj o grupę 
730 uczestników meczu, którzy, według doniesień 
medialnych, byli traktowani w sposób absolutnie 
niezgodny z jakimikolwiek standardami państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. A było to w cza-
sie, gdy szefem MSW był Grzegorz Schetyna. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dwa pytania, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Wysoki Senacie! Szanowny Panie Senatorze! 

Zacznę od pierwszego pytania. 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) (Głos z sali: To już było.)
To ja panu odczytam, Panie Ministrze, czyje to są 

opinie. Pierwsza – generalnego inspektora ochrony 
danych osobowych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Myli się.)
Myli się. Druga…
(Senator Zdzisław Pupa: Na pytanie jest 1 minuta.)
(Senator Grażyna Sztark: Na stronie 1 masz to 

napisane.)
(Głos z sali: Tak, na stronie 1.)
A tak, na stronie 1, żeby nie przewracać.
Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej…
(Senator Bogdan Klich: Myli się.)
…Krajowej Izby Radców Prawnych…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma racji.)
Tak, myli się. Rzecznika praw obywatelskich…
(Głosy z sali: Myli się.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…Fundacji Panoptykon i najważniejsza sprawa, 

opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
(Głosy z sali: Myli się.)
(Senator Jan Dobrzyński: Na razie 4, a jeszcze 3.)
Jeżeli pan minister nie zna tych opinii, to propo-

nuję ogłosić przerwę, żeby pan minister się z nimi 
zapoznał i mógł się do nich odnieść. Jeśli pan ich nie 
zna, to o czym my tu będziemy debatować.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Znam, czytałem i bardzo się cieszę, że państwo 

senatorowie wyręczyliście mnie już w odpowiedzi 
na to pytanie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, to jest jedno.)
Szanowni Państwo, ja powiem tak. Są różne opi-

nie i treść opinii, które pan przytoczył, nie pokrywa 
się ze sobą. Ja powiem tak: senacka ustawa, którą 
państwo forsowaliście w zeszłej kadencji, też mia-
ła negatywne opinie podobnych gremiów, też była 
przez Fundację Panoptykon krytykowana. Fundacja 
Panoptykon wytknęła tej ustawie na posiedzeniu – 
przytaczałem wypowiedzi przedstawiciela tej fun-
dacji – że procedurą niszczenia danych nie są objęte 
np. dane internetowe. A my to zrobiliśmy, myśmy 
część tych opinii, tak naprawdę krytycznych wo-
bec waszej ustawy, wykorzystali tutaj. Były opinie 
z pytaniami o to, dlaczego nie ma limitu kontroli 
operacyjnej. Myśmy ten limit wprowadzili, zgodnie 
z sugestią trybunału, czego ustawa senacka w po-
przedniej kadencji nie przewidywała. Ale są w tych 
opiniach uwagi, z którymi się po prostu nie zgadza-
my. Po prostu się nie zgadzamy, mamy inną opinię 
na ten temat.

(Senator Piotr Zientarski: Jaką?)

Panie Marszałku, ustawy, które funkcjonowały 
przez ostatnie 8 lat, mówią o różnych zadaniach służb. 
Oprócz ścigania przestępstw, Panie Marszałku, jest 
także zapobieganie i rozpoznawanie. Zapobieganie 
i rozpoznawanie. Przepisy nie zmieniają się, ale w tym 
przypadku zmienia się zakres, np. pobierania danych 
przez Policję. Według obecnie obowiązujących prze-
pisów katalog pobierania danych przez Policję jest 
szerszy. Oprócz zapobiegania i ścigania jest jeszcze 
zwalczanie, rozpoznawanie i utrwalanie dowodów.

Chciałbym powiedzieć, że te postępowania, które 
są, nadal zostają w ustawie o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Mogę powiedzieć z pełną odpowie-
dzialnością, że w żadnym wypadku nie poszerza się 
możliwości pobierania danych w tym zakresie. Tak że 
ucieszę pana marszałka, mam nadzieję, gdy powiem, 
że służby nie uzyskają nowych możliwości pobierania 
danych dzięki tej ustawie. Nie będzie niczego, czego 
nie mogłyby robić dotychczas, a w niektórych przy-
padkach będzie mniej, uprawnienia będą mniejsze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeśli można, to 

prosiłbym pana ministra o odpowiedź na następują-
ce pytanie. Jesteśmy w posiadaniu 7 różnych opinii, 
które są – można powiedzieć tak na skróty – sprzecz-
ne z tym, co mówi pan minister. W związku z tym 
mam pewien dylemat, nie wiem, kto tu ma rację. Ja 
rozumiem, że…

(Rozmowy na sali)
Tak, kto mówi prawdę.
Ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, chciałbym 

poznać pana opinię na temat tych 7 opinii. Rozumiem, 
że to są gremia i opinie, które pan zna. W związku 
z tym chciałbym, żeby pan, nie wchodząc w szcze-
góły, powiedział: tak, te opinie są błędne, to ja mam 
rację. To jest jedna sprawa.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Przepraszam bardzo, Panie 
Senatorze, gdyby pan mógł wymienić te opinie, to ja 
mógłbym się do tego odnieść, bo jakby…)

Ja je mogę panu wręczyć. Zatem rozumiem, że pan 
nie zna tych opinii, Panie Ministrze. Tak?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ja nie wiem, o jakich opi-
niach pan mówi. Na litość boską, 7 opinii…)

Ja mam to pokreślone, to może dam wszystko…
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(sekretarz stanu M. Wąsik) 1 pozytywną. Ja o to tylko pytałem, o nic więcej. To 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Powiedział pan w swoim exposé, 
w wystąpieniu, że projekt tej ustawy przywraca – ja 
to sobie zapisałem – społeczną kontrolę nad służbami 
i ich pracą. Czy mógłby pan ten wątek rozwinąć? On 
jest bardzo interesujący, bo być może 7 instytucji się 
myli, a ta społeczna kontrola jest tak ukryta, że jej nie 
widać. Bardzo mnie ciekawi zestawienie tych dwóch 
zdań, które pan minister był łaskaw wypowiedzieć. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, to dobre pytanie, bardzo za nie 
dziękuję. Powiem panu tak, że pierwszy raz minister 
sprawiedliwości będzie miał obowiązek przedsta-
wienia Sejmowi i Senatowi informacji, jakie dane 
telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe służby 
pobrały i w jakim celu, i będzie to podlegało kontroli 
społecznej, bo będzie to podawane do wiadomości 
opinii publicznej, to nie będzie informacja niejawna. 
Będzie można już nie bazować na informacjach ze-
branych od służb przez Fundację Panoptykon – mó-
wię o tych 2 milionach 100 tysiącach danych pobra-
nych w roku 2014. Teraz to minister sprawiedliwości 
będzie przedstawiał taką informację i będzie ona 
w sposób oczywisty podlegała społecznej kontroli 
– i o tym właśnie mówiłem – oprócz kontroli sądo-
wej, którą sąd jak najbardziej będzie miał, będzie 
to kontrola następcza, a w tej chwili nie ma żadnej 
kontroli nad pracą służb w tym zakresie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pytanie doty-
czące opinii…)

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, zarówno teo-
retyków, jak i praktyków w zakresie pracy służb, wyra-
żało pozytywną opinię. My nie potrzebujemy podkła-
dek, my wiemy, co robimy. Mamy wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego i ten wyrok jest zrealizowany lite-
ralnie. Oczywiście są pewne instytucje broniące praw 
człowieka, dbające o dane osobowe, które uważają, że 
w ogóle nie można ingerować w sferę wolności obywa-
teli, że ten balans pomiędzy wolnością, prywatnością 
a bezpieczeństwem musi być przechylony w stronę 
prywatności. Ja uważam, że jest to nieodpowiedzial-
ne działanie, nie zgadzam się z tym. Państwo musi 
mieć możliwość pewnego ingerowania w prywatność 
– oczywiście pod kontrolą społeczną i sądową – jeżeli 
wymaga tego bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Już mówię panu senatorowi. To są chociażby dwie 
sprawy. To jest obowiązek informowania osoby, wo-
bec której prowadzono czynności operacyjne…

(Senator Piotr Zientarski: Ale czyje…)
(Senator Jan Dobrzyński: Nie przeszkadzać.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

za chwilę udzielę panu głosu w celu zadania pytania. 
Teraz odpowiada na to pytanie pan minister.)

Nie zgadzamy się z tym, podobnie jak pan, 
Panie Senatorze, się nie zgadzał, bo tego typu su-
gestii w ustawie senackiej pan nie zawarł. Służby 
w projekcie z tamtego roku nie miały obowiązku 
informowania osób o tym, że były wobec nich pro-
wadzone czynności operacyjne, a teraz bardzo wam 
przeszkadza to, że nie ma tego w tym projekcie. Nie 
zgadzamy się np. z subsydiarnością pobierania da-
nych, z tym, że jest to subsydiarny element. Ja przy-
pomnę, że zasada subsydiarności jest w ustawach 
dotyczących służb użyta w stosunku do kontroli 
operacyjnej. Jeżeli wszystko będzie tą ostateczną 
metodą, to nic nie będzie ostateczną metodą. My 
uważamy, że to nie pobieranie danych jest osta-
teczne, tylko kontrola operacyjna jest ostateczna, 
ten najbardziej ingerujący w wolność obywatelską 
środek pracy operacyjnej, ten najbardziej dotkliwy 
środek, gdy rejestrujemy czyjąkolwiek korespon-
dencję, na co potrzebujemy zgody sądu. To jest 
środek subsydiarny, a nie pobieranie danych, bo 
często pobranie danych pozwala powiedzieć: wy-
kluczam, nie trzeba stosować kontroli operacyjnej. 
I to nie jest tylko nasze zdanie, bo słyszałem taką 
opinię chociażby od Pawła Wojtunika, waszego 
szefa służby CBA.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę, Panie Senatorze, o kolejne pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja nie ingerowałem, jak pan minister wszedł mi 
w słowo, jako człowiek kulturalny bez protestów po-
zwoliłem panu ministrowi wypowiedzieć się, choć 
mówił nie na temat, a teraz chciałbym jeszcze raz 
zadać pytania. Panie Ministrze, człowiek ma dwoje 
uszu, jedne usta, żeby dwa razy więcej słuchać, niż 
mówić. Ja apeluję do wszystkich tu obecnych, do pana 
również, o to, by… Zadałem konkretne pytanie, więc 
proszę nie opowiadać tu o panu Wojtuniku, o pro-
jektach, których nie ma, bo nie to było przedmiotem 
mojego pytania.

Moje pytanie jest następujące, Panie Ministrze. 
Jest 7 opinii negatywnych. Proszę wymienić choćby 
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miała termin na zebranie się, na opracowanie ustawy. 
Ale nie zebrała się. Pan poseł, minister Biernacki wy-
syłał rozpaczliwe pisma do pana przewodniczącego 
Wójcika, który dzisiaj bardzo państwu pomaga tutaj 
formułować pytania – widziałem go tutaj, siedział 
z tyłu. Ale jest to osoba, która…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja te informacje 
mam od pana posła Wójcika.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale komu niby poma-
ga?)

Przepraszam najmocniej…
(Senator Piotr Zientarski: Ale komu…)
Przepraszam najmocniej, czy mogę odpowiedzieć 

na to pytanie, czy nie chcecie państwo, żebym odpo-
wiadał? Bo uważam, że to jest dobre pytanie.

I pan minister Biernacki… Te pisma są, my je 
widzieliśmy, on je nam pokazywał. Słał rozpaczliwe 
pisma z prośbą o to, żeby Sejm zajął się tym projektem 
senackim. Ale pan poseł Wójcik nie zwołał ani razu 
posiedzenia komisji. I oto jest wynik. Rzeczywiście 
był wniosek o odrzucenie tego projektu, ale było jesz-
cze siedem…

(Senator Mieczysław Augustyn: Projektu, którego 
nie było.)

Nie, na pierwszym czytaniu w Sejmie… Bo było 
pierwsze czytanie w Sejmie. I został on wtedy od-
rzucony. Ja nie wiem, o jakim głosowaniu pan mówi, 
że PiS z PSL tak głosował w tym zakresie. Jest to po 
prostu nieprawda.

(Senator Bogdan Borusewicz: W Senacie…)
W Senacie cała procedura przeszła. Ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: W Senacie… 

Dobra!)
Ale… Przepraszam, Panie Senatorze, dokończę.
Kwestia Sądu Najwyższego. Otóż nie ma prze-

pisu w tym zakresie. Wszyscy w obecnej chwili są 
równi wobec prawa, niezależnie od tego, czy sprawa 
dotyka młynarza, czy wójta, czy posła, czy senatora. 
Wniosek kieruje szef służby via prokurator general-
ny, decyzję podejmuje właściwy sąd okręgowy. I tak 
będzie dalej. Uznaliśmy, że nie ma potrzeby wprowa-
dzania dodatkowych przepisów dotyczących posłów 
i senatorów ze względu na równość obywateli wobec 
prawa. Ale powiem panu także…

(Senator Mieczysław Augustyn: A prezydent?)
Tak samo.
I powiem panu także, Panie Senatorze, że wo-

bec tych przepisów w projekcie senackim… Bo były 
takie zapisy, mówiące, że pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego…

(Senator Mieczysław Augustyn: A jednak były.)
Ale to było w projekcie senackim, a w obowią-

zującym prawie nie ma czegoś takiego. I była opinia 
rządowa co do tego projektu, która była niezwykle 
negatywna, jeśli chodzi o ten zapis. A to był rząd Ewy 
Kopacz, Platformy Obywatelskiej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, w tych opiniach – również 

w opinii Biura Legislacyjnego, ale nie tylko, bo także 
w tych dotyczących zakresu wykonania, a właściwie 
niewykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
– cały czas zwraca się uwagę na to, że w tej usta-
wie eliminuje się w dużym zakresie tzw. kontrolę 
uprzednią, to znaczy uprzednią kontrolę podsłu-
chów, pozyskiwania danych itd. Prosiłbym, żeby 
pan się do tego odniósł. Kontrola następcza, choć 
iluzoryczna, istnieje, to znaczy będzie jakiś rejestr, 
pewnie potężny, z którego nic nie będzie wynika-
ło, ale on rzeczywiście będzie następczo. A chodzi 
o kontrolę uprzednią. Ja już zadawałem to pytanie 
panu senatorowi sprawozdawcy, bo według mojej 
wiedzy, przynajmniej jeśli chodzi o parlamentarzy-
stów i prezydenta, dotychczas zastosowanie tych 
metod operacyjnych wymagało zgody, o ile dobrze 
pamiętam, Sądu Najwyższego. Czy teraz tego ro-
dzaju zgoda w przypadku prezydenta i parlamenta-
rzystów będzie potrzebna, czy też będzie już można 
bez jakiejkolwiek uprzedniej kontroli zastosować te 
środki operacyjne?

I na koniec, o ile się orientuję… Próbowałem 
zorientować się, kto tak naprawdę, że tak powiem, 
uśmiercił ten senacki projekt ustawy. Okazuje się, 
że był to wniosek pani poseł Sobeckiej z Prawa 
i Sprawiedliwości. I głosami PiS plus PSL udało się 
niestety zakończyć prace nad tym projektem. A szko-
da. Czy pan potwierdza to, że tak było?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Tak, tak, odpowiem.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Senatorze, no, walczę ze sobą. Naprawdę 

walczę ze sobą, czy być złośliwym, czy nie. Postaram 
się nie być…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale proszę się nie 
krępować.)

Przede wszystkim, Panie Senatorze, uśmier-
cił ten projekt ustawy poseł Wójcik z Platformy 
Obywatelskiej. Otóż powołano w Sejmie specjalną ko-
misję do tego, żeby tę sprawę rozpatrzyła. I ta komisja 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Senator Jerzy Wcisła:

Wcisła, Panie Marszałku. Prosiłbym…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak powiedzia-

łem.)
(Senator Piotr Zientarski: Dobrze powiedział mar-

szałek.)
Ja usłyszałem „Wcisło”, ale to nieistotne. Bardziej 

istotne jest to, że kiedy zadałem pytanie panu senato-
rowi sprawozdawcy, to odesłał mnie do pana ministra, 
a pan minister, mimo że uważnie słuchał, tego pytania 
jakoś nie zanotował. 

Chciałbym zapytać, w jakim trybie i w jakim cza-
sie osoba inwigilowana dowie się, że była inwigilo-
wana, dowie się o powodach tej inwigilacji, o tym, 
jak zostały wykorzystane zgromadzone dane, a także 
o tym, czy zgromadzenie danych nie było bezpod-
stawne.

Mam jeszcze jedno pytanie do pana ministra, któ-
re niejako wynika z odpowiedzi, której pan przed 
chwilą udzielił. Powiedział pan, że co pół roku sąd 
ma prawo do kontroli pozyskiwanych danych. Proszę 
uściślić… Bo z informacji, z opinii, które otrzymali-
śmy od generalnego inspektora ochrony danych oso-
bowych, wynika, że owszem, sąd ma takie prawo, 
ale nie ma takiego obowiązku. Czy sąd ma prawo, 
czy ma obowiązek? Czy sąd może, czy musi ustalić, 
czy jakieś dane były zbierane bezpodstawnie? Co się 
dzieje z takimi przypadkami, w których dane były 
zbierane bezpodstawnie? Kto za takie bezpodstawne 
decyzje odpowiada? Jakim sankcjom jest poddawany? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, odpowiadając na te pytania, 
powiem tak. Gromadzone dane, które nie zostaną 
wykorzystane do postępowania karnego, zostaną 
zniszczone – o tym mówi przepis projektu ustawy. 
Te dane, które nie zostaną wykorzystane jako do-
wody, zostaną zniszczone, z wyłączeniem pewnych 
sytuacji kontrwywiadowczych, ale to jest zupełnie 
inny temat. Jeżeli sąd uzna, że wykonano czynności 
bezpodstawnie… Jest to przestępstwo przekroczenia 
uprawnień i jest ono skodyfikowane: art. 231 kodeksu 
karnego. Nie ma potrzeby kodyfikowania tego w spo-
sób dodatkowy. Tak samo będzie, jeżeli służba będzie 
nielegalnie podsłuchiwała… Jest to przestępstwo nie-
legalnego podsłuchu.

(Senator Piotr Zientarski: Ale o czym ta opinia 
mówiła?)

Mówiła o tym, że ten zapis jest niepożądany, 
nieprawidłowy, zły. I myśmy uznali, że tego zapi-
su nie powinno być. Możemy się tu spierać w tej 
sprawie, ale proszę nie mówić, że obowiązujący 
stan prawny jest obecnie inny. My po prostu go 
nie zmieniamy.

Panie Senatorze – i tutaj ta moja złośliwość już 
jest naprawdę…

(Senator Bogdan Klich: Śmiało, śmiało.)
Otóż proszę przeczytać projekt. Ja sobie zapisa-

łem…
(Senator Piotr Zientarski: Śmiało.)
…że eliminuje kontrolę uprzednią w zakresie 

kontroli operacyjnej i pobierania danych. No, Panie 
Senatorze, proszę mi przytoczyć przepis, który 
eliminuje kontrolę uprzednią w zakresie kontroli 
operacyjnej. Nadal będzie tak, że zanim zastosuje-
my podsłuch, kontrolę operacyjną, będzie musiała 
być zgoda sądu okręgowego. No, na litość boską, 
pracujmy na bazie projektu, a nie artykułów gaze-
towych czy podpowiedzi niechętnego kolegi z izby 
niższej!

(Senator Czesław Ryszka: On i tak nie wie, o co 
w ogóle chodzi w tej ustawie.)

Nie ma takich przepisów. I stanowczo protestu-
ję, żeby takie rzeczy podnosić, bo jest to po prostu 
nieprawda.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja pytałem…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o pytanie…)
W tej chwili nie ma żadnej kontroli nad proce-

sem pobierania danych. Taki jest stan prawny. My 
wprowadzamy kontrolę następczą. Proszę odróżnić 
kontrolę operacyjną od procesu pobierania danych 
– to są dwa zupełnie odrębne procesy. Pobieranie 
danych nie może dotyczyć w żadnym wypadku treści 
korespondencji.

Tu było jedno dobre pytanie, któregoś z państwa, 
z panów senatorów, dotyczące tego, czy służby mogą 
przejąć wpisywany przez nas kod do konta bankowe-
go bez zgody sądu. Ja odpowiem tak: nie, nie mogą. 
Jeżeli byłaby taka potrzeba, to musiałyby mieć zgodę 
sądu. Nie ma mowy, bo to jest przekaz elektroniczny, 
który musi… To jest korespondencja na linii: czło-
wiek – maszyna. Służby muszą mieć zgodę sądu. 
To było dobre pytanie, zadane z troską. Od razu to 
rozstrzygam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, ja nie mam dokładnych danych 
w tym zakresie, ale liczba podsłuchów… Zresztą tej 
informacji udziela prokurator generalny. Ja pamiętam 
te liczby za ostatnie 3 lata. W roku 2012 było około 
3 tysięcy 800, w roku 2013 4,5 tysiąca, a w roku 2014 
ponad 5 tysięcy. Tak że liczba podsłuchów w ostat-
nich latach – w 2012, 2013, 2014 – rosła. Z tego, co 
pamiętam, generalnie ona od lat rośnie, a także po-
szerza się liczba pobieranych danych, chociaż nie 
było obowiązku zbierania tych danych. Ta ustawa 
wprowadza obowiązek przedstawiania parlamentowi 
przez ministra sprawiedliwości na podstawie danych, 
które dostanie od sądów, jakie dane i na jakie potrzeby 
zostały przez służby pobrane. To jest jednak kontrola 
społeczna. Będziemy mogli odtąd patrzeć, jak służby 
działają w tym zakresie.

(Senator Jan Dobrzyński: A jeśli chodzi o wojsko, 
Panie Ministrze?)

To są już zbiorcze dane. Ja wiem dobrze, że kiedy 
pan senator Klich – nie było go na sali, gdy o tym 
mówiłem – był ministrem, podległe mu służby kil-
kadziesiąt tysięcy razy sięgały po dane internetowe. 
Kilkadziesiąt tysięcy razy. Oczywiście bez zgody 
sądu, bo nie było takiego wymogu, i bez żadnej kon-
troli, bo też nie było takiego wymogu. Teraz ta kon-
trola będzie.

(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piechotę.

Senator Leszek Piechota:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym pana ministra prosić o komentarz 

do takiej sytuacji. Pan wypowiedział się w swoim 
wstępnym exposé na temat braku woli politycz-
nej Platformy Obywatelskiej poprzedniej kadencji 
co do sfinalizowania projektu ustawy senackiej. 
Widzę, że pan monitorował ten proces legislacyjny. 
Chodzi mi o wyjaśnienie, dlaczego – powiem do-
kładnie – 5 sierpnia 2015 r. o godzinie 20.29 całe 
Prawo i Sprawiedliwość głosowało za odrzuceniem 
w pierwszym czytaniu projektu ustawy senackiej. 
Oczywiście tak samo głosowała w tym czasie część 
PSL, SLD, Ruchu Palikota. Tak jakby…

(Senator Piotr Zientarski: W ramach poczucia 
odpowiedzialności.)

Prosiłbym, żeby nie komentować.

(Senator Piotr Zientarski: Ale jak w interesie spo-
łecznym, to już nie.)

Osoba, która jest podsłuchiwana operacyjnie 
zgodnie z obecnym stanem prawnym przez Policję 
bądź służby, nie jest o tym informowana. My ten stan 
rzeczy utrzymujemy, ale muszę panu powiedzieć, że 
trybunał w sentencji wyroku nie nakazuje wprowa-
dzenia takiego przepisu. On w uzasadnieniu sugeruje, 
ale w sentencji takiego ustalenia nie ma. Pragnę pana 
senatora uspokoić. Jeżeli uważa pan, że ten przepis 
jest zły, że… Rzecznik praw obywatelskich w grud-
niu zaskarżył ten przepis i trybunał będzie rozpatry-
wał kwestię takiego obowiązku. Ale my nie chcemy 
tutaj antycypować i takiego przepisu wprowadzać. 
W mojej ocenie on byłby niewłaściwy.

(Senator Jerzy Wcisła: Jeszcze jedno pytanie, na 
które nie uzyskałem odpowiedzi. Jak jest z tą kon-
trolą ze strony sądu? Czy ona jest obligatoryjna, czy 
fakultatywna?)

W mojej ocenie powinna być obligatoryjna, nato-
miast to, jak szeroka powinna być ta kontrola, zależy 
od sądu okręgowego. Sąd ma instrumenty… Ja przy-
pomnę, że jest to ten sam sąd, który wydaje zgodę na 
kontrolę operacyjną. To nieprzypadkowo jest ten sam 
sąd. To jest sąd właściwy do pracy ze służbami, do 
wydawania zgód na kontrolę operacyjną. To jest sąd, 
który jest kompetentny w zakresie pracy operacyjnej.

(Senator Jerzy Wcisła: Ale de facto nie ma takiego 
obowiązku?)

Słucham?
(Senator Jerzy Wcisła: Ale de facto nie ma obo-

wiązku wykonać…)
W mojej ocenie ma obowiązek skontrolować, tylko 

że szerokość tej kontroli jest niedookreślona.
(Senator Jerzy Wcisła: Generalny inspektor twier-

dzi inaczej.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Dobrzyńskiego.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy ma pan wiedzę na temat po-

zyskiwania informacji, na temat liczby podsłuchów 
stosowanych przez ostatnie 10 lat? Ja mam na myśli 
rok 2006 i 2007, ale przede wszystkim 8 lat rządów 
Platformy Obywatelskiej. Jeżeli pan w tej chwili nie 
może odpowiedzieć, bo nie ma pan takiej wiedzy, 
to bardzo bym prosił, aby odpowiedział pan na to 
pytanie na piśmie, Panie Ministrze.
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(senator L. Piechota) ochrony i możliwości wypełniania w sposób prawi-
dłowy mandatu posła i senatora. Dziękuję i proszę 
o odpowiedź – to po pierwsze.

A po drugie, prosiłbym jeszcze o jedno, bo widzę, 
że pan jest człowiekiem dowcipnym…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie, Panie Senatorze, ja 
nie mam takiej pamięci, nie spamiętam…)

Nie, nie… Proszę pana, widzę, że pan jest czło-
wiekiem dowcipnym i pan tutaj często odwołuje się 
do takiej kazuistyki, różnej i dziwnej, więc ja prosił-
bym, żeby pan w naszej dyskusji, w tym dyskursie, 
nie podawał tego argumentu z lat siedemdziesiątych. 
Chodzi o to, że jak kiedyś Gierek rozmawiał z Fordem 
i Ford mu zarzucał różne rzeczy, to Gierek odpowia-
dał: „A u was biją Murzynów”.

(Wesołość na sali)
Chciałbym po prostu, żeby to nie było na zasadzie 

jakiegoś takiego przerzucania się… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie, w którym 

senatorowie mogą zadawać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad, 
a nie z historią naszego kraju, nawet najzabawniejszą, 
Panie Senatorze.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Głos z sali: To było pytanie zadawane na pie-

chotę…)
Panie Senatorze, bardzo proszę bez wycieczek 

osobistych!

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja naprawdę 
szanuję powagę Senatu. Proszę mi wybaczyć ten 
uśmiech, który czasami pojawia się na mojej twa-
rzy. Odpowiadam panu senatorowi bardzo poważnie: 
nie znalazłem w omawianej ustawie przepisu, który 
zmienia ustawę o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora. Nic się w tym zakresie nie zmienia.

(Głos z sali: Jeszcze tego nie wie…)
Jeżeli dotychczas, w ciągu minionych lat, dawał 

pan sobie radę, Panie Senatorze, z tą sytuacją, a lu-
dzie się nie bali przychodzić i przychodzili do pana, 
to… Teraz nic się nie zmienia, żaden przepis się nie 
zmienia. Nie rozumiem tego pytania, nie rozumiem 
pana obaw… To znaczy pytanie rozumiem, ale nie 
rozumiem pana obaw. Nic się w tym zakresie nie 
zmienia. Nie zmieniamy tej ustawy, ochrona…

Chciałbym po prostu dowiedzieć się tego od pana 
ministra. Bo to jakby przeczy założonej tezie. Ja rozu-
miem… Tu jest przedstawione imię i nazwisko posła 
Wójcika, który już dalej tego nie pilotował. Ja podej-
rzewam, że kuluary procesu są takie, że po prostu nie 
było woli politycznej nawet wśród naszych koalicjan-
tów, więc proces nie był kontynuowany. Ale chciał-
bym poznać merytoryczne przesłanki. Na pewno pan 
tę sprawę zna. Na pewno pan się tym interesował. Jest 
pan fachowcem i człowiekiem świetnie zorientowa-
nym, widzę, w tej legislacji. Jakie były merytoryczne 
motywy odrzucenia tego? Bo teraz zarzucacie nam, 
że po stronie Platformy nie było woli politycznej. To 
jest jedno pytanie.

(Senator Piotr Zientarski: O nieprawidłowo-
ściach.)

I szybciutko drugie, bo boję się, że się nie docze-
kam. To pytanie, które teraz zadam, padło też w sto-
sunku do senatora sprawozdawcy, ale wypowiedź 
po prostu nie została jednoznacznie dookreślona. 
Myślałem, że… A z pańskiej wypowiedzi wynika, 
że nie ma zrozumienia dla ustawy…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić o ciszę?
…O wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

która w art. 21 mówi wyraźnie, że senator lub poseł 
nie jest zobowiązany do ujawniania danych osoby, 
która udzieliła mu informacji lub przedstawiła opi-
nię. Powiem więcej: ta osoba jest bardziej chroniona 
niż w przypadku tajemnicy adwokackiej, bo nawet 
nie obowiązuje w tym zakresie art. 180 kodeksu po-
stępowania karnego, a więc prokurator ani sąd nie 
może nas zwolnić z tej tajemnicy. A pan mówi, Panie 
Ministrze, że nie ma szczególnych praw czy złago-
dzeń w stosunku do senatorów i posłów, bo mamy 
wszyscy mieć równe prawa…

(Senator Jan Dobrzyński: Minuta, Panie 
Marszałku.)

…ale przepraszam, tutaj nie chodzi o ochronę 
nas samych, tylko o ochronę naszych informatorów. 
Chodzi o to, żeby obywatele nie bali się przycho-
dzić i mówić o pewnych sprawach. Bo boją się, że 
z jakiegoś tytułu… Jeśli np. obecna władza będzie 
popełniała jakieś wykroczenie z tytułu posiadanych 
obowiązków, to teraz oni się będą bali informować. 
Wcześniej wiedzieli, że ich dane osobowe były chro-
nione, informacje o tych osobach… Ja nie mogłem 
tego ujawnić, nawet jeżeli dalej przekazywałem spra-
wę do wyjaśnienia. A teraz, przy braku innej formuły, 
zaostrzonej, że na przykład prezes Sądu Najwyższego 
czy też, jak proponuje pan marszałek Borowski, 3 
sędziów sądu okręgowego… W tej innej formule 
nie ma możliwości ochrony tych osób. I jakby nie 
ma zrozumienia, widzę to po pana wypowiedzi, dla 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Senator Leszek Piechota:

Panie Ministrze, ja jeszcze raz powtarzam: według 
mojej oceny tej ustawy, osoba, która udziela mi opinii 
lub informacji, powinna być chroniona nawet bardziej 
niż ta, która jest związana tajemnicą adwokacką…

(Głos z sali: Czy tajemnicą spowiedzi…)
…czy tajemnicą spowiedzi. Bo w ogóle nie ma 

możliwości zwolnienia w tym trybie. Tak to jest za-
pisane. I ja uważam, że to bardzo dobrze. Bo to po 
prostu daje pełną transparentność. My reprezentujemy 
naród i ci, którzy się do nas zwracają, po prostu muszą 
być chronieni. Ja pytam, co się zrobi w takiej sytuacji. 
Pan powiedział, że dane uzyskane nieprawidłowo czy 
przypadkowo, związane z tajemnicą adwokacką lub 
spowiedzi, są od razu niszczone. Pytam, co się zrobi 
z danymi ujawniającymi mojego informatora.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Ja odpowiem inaczej, Panie Senatorze. Pan jest 
nie pierwszą kadencję senatorem i w zeszłej kaden-
cji był pan senatorem, miał pan większość rządzą-
cą, mieli państwo jako klub większość w Senacie. 
Mógł pan ten problem rozwiązać już w projekcie 
senackim, naprawdę mógł pan, jeżeli uważa pan 
to za problem, bo ja tam naprawdę nie dostrzegam 
wielkiego problemu. No, proszę mi wybaczyć, ale 
mógł pan to zrobić.

(Senator Leszek Piechota: Był rozwiązany zapi-
sem o zgodzie prezesa Sądu Najwyższego, właśnie 
był. Dziękuję bardzo.)

No nie, to wobec posłów… Przepraszam bardzo, 
ale chodziło o wyrażenie zgody na stosowanie kon-
troli operacyjnej wobec prezydenta, senatorów i po-
słów przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
To uważa pan, że ta zgoda ograniczałaby kontrolę 
operacyjną wobec posłów i senatorów?

(Senator Piotr Zientarski: No tak.)
Tak?
(Głos z sali: Jaka kontrola?)
Jest kontrola sądu okręgowego. I przepisy, które 

chroniły pana przez ostatnie 4 lata, nie zmieniają się, 
nie zmieniamy tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Grodzkiego.

(Głos z sali: Ale przed chwilą powiedział pan, że 
wszyscy są równi…)

Jeśli chodzi o…
(Senator Leszek Piechota: Panie Marszałku, mu-

szę zadać pytanie…)
Panie Marszałku, bardzo proszę… Chciałbym od-

powiedzieć, ja poważnie podchodzę do tego miejsca 
i do mojej funkcji.

(Senator Leszek Piechota: Chciałbym zadać pyta-
nie. Może się pan minister nie obrazi.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
zadawał pan pytanie niezgodnie z regulaminem, dużo 
dłużej, i nie przerywałem. Teraz bardzo proszę, Panie 
Senatorze, o nieprzerywanie odpowiedzi panu mi-
nistrowi. Za chwilę ponownie udzielę panu głosu. 
Bardzo proszę.)

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! 
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Ja nie byłem posłem 
w zeszłej kadencji, ale nie uchylam się od pełnej odpo-
wiedzialności. Gdybym był posłem, to być może swo-
im kolegom i koleżankom z klubu rekomendowałbym 
inne rozwiązanie. Pan marszałek, tak jak pan poseł 
Biernacki, w głosowaniu sejmowym głosował zupeł-
nie inaczej niż Platforma Obywatelska, zresztą część 
z państwa posłów także teraz, w głosowaniu nad tą 
ustawą. Zachowali się, w mojej ocenie, odpowiedzial-
nie. I powiem tak: zapoznałem się z wystąpieniem, 
które przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości 
wygłosił, popierając ten wniosek. I tam było, tak na-
prawdę, rozczarowanie nie przepisami tej ustawy, 
tylko rozczarowanie, że nie jest to projekt rządowy. 
Bo to powinien być odpowiedzialny projekt rządowy 
– i o tym mówiłem – i to był zapewne powód takiego, 
a nie innego głosowania w tej sprawie. Ale powiadam 
jeszcze raz: nie byłem posłem, nie byłem na spotkaniu 
klubu, kiedy uzgadniano te sprawy, a gdybym był, to 
być może rekomendowałbym inne rozwiązanie w tym 
zakresie. I chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, 
Panie Marszałku: wówczas było bodajże 6 czy 7 mie-
sięcy do 7 lutego, a dzisiaj mamy 9 dni, a za parę godzin 
będzie to 8 dni. To jest zupełnie inna sytuacja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że 

zadajemy pytania związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Następną osobą…
(Senator Leszek Piechota: Pan marszałek powie-

dział, że umożliwi mi wyjaśnienie…)
Tak, bardzo proszę, oczywiście.
(Senator Leszek Piechota: Bo pan minister powie-

dział, że nie rozumie.)
Bardzo proszę.
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Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Senatorze! Ja chciałbym powiedzieć, że rząd pochylił 
się nad tą ustawą i przekazał swoje stanowisko do tej 
ustawy. I z niego dokładnie wynika to, że pochylono 
się nad nią i przeanalizowano ją. Ale chciałbym panu 
zwrócić uwagę, że z uwagami, które pan przytoczył, 
nie zgadzamy się. Dlaczego?

(Głos z sali: Bo nie.)
Otóż pierwsza sprawa dotyczy, jak rozumiem, tzw. 

18 miesięcy trwania kontroli operacyjnej…
(Senator Tomasz Grodzki: Tam jest bardzo wiele 

paragrafów, Panie Ministrze.)
To proszę je przytoczyć, jak pan chce, a ja odnio-

sę się do każdego. A 18 miesięcy kontroli operacyj-
nej? Biuro Legislacyjne Senatu zarzuca: ale przecież 
ABW i SKW nie mają tego okresu 18 miesięcy. Ale ja 
chciałbym przypomnieć, że trybunał w uzasadnieniu 
stwierdził także to, że przepisy mogą być różne wo-
bec osób, które mają obywatelstwo polskie, i wobec 
cudzoziemców. I AWB, i SKW nie mają określonego 
tego limitu tylko ze względu na to, że prowadzą spra-
wy kontrwywiadowcze, to chodzi o bezpieczeństwo 
państwa i o obronność państwa. I ten termin 18 mie-
sięcy jest po prostu niewystarczający. Dlatego realizu-
jemy wyrok, realizujemy, ale czytamy go dokładnie.

Kwestia tak zwanego… No, kwestia nie „tak zwa-
nego”, ale kwestia wyroku trybunału europejskiego, 
a chodzi o tak zwane poważne przestępstwa. Tak? 
W polskim systemie prawnym mamy czyny zabronio-
ne, które dzielą się na wykroczenia i na przestępstwa. 
My tutaj eliminujemy możliwość sięgania na przykład 
po dane internetowe ze względu na wykroczenia. 
Poważnymi czynami są przestępstwa, mało tego, też 
nie wszystkie, bo służby mają… W każdej ustawie 
jest powiedziane, kiedy mogą stosować kontrolę ope-
racyjną, w odniesieniu do których przestępstw. To nie 
jest tak, że w odniesieniu do wszystkich mogą. A więc 
to jest w pewien sposób odpowiedź na pytanie, które 
pan senator raczył zadać.

(Senator Tomasz Grodzki: Mogę tylko uzupełnić?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan powiedział, że pan czytał te opinie Kancelarii 

Sejmu i Kancelarii Senatu, dlatego nie powtarzałem 
ich, bo czytanie tych wątpliwości zajęłoby zdecydo-
wanie więcej niż minutę. Ponieważ jedna opinia to są 
4 strony, a druga opinia – 3 strony. Dziękuję bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dziękuję bar-
dzo. Postaram się zmieścić w minucie, ale muszę 
powiedzieć, że w środowisku neurologów krąży już 
dowcip, że ta ustawa bardzo pomoże chorym na alzhe-
imera, bo będzie wystarczyło zadzwonić do państwa 
i sprawdzić, gdzie np. chory był i co robił dwa dni temu.

(Wesołość na sali)
To jest oczywiście żart, Panie Ministrze, ale…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Słaby na dodatek.)
Miałbym jeszcze do pana prośbę…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ja bym z chorych na al-
zheimera naprawdę nie żartował, Panie Senatorze. 
Ale to jest pana problem.)

Miałbym do pana prośbę, żeby nam pan nie su-
gerował, żebyśmy nie kręcili głowami, bo w ustach 
człowieka z tą funkcją, którą pan ma, zabrzmiało to 
cokolwiek złowrogo.

(Senator Piotr Zientarski: Groźnie.)
Jeśli idzie o pytanie… Pomijając społeczną obawę, 

że internet będzie inwigilowany, chciałbym prosić 
o odpowiedź na następujące pytanie. Osoby powołane 
do tego, nie organizacje społeczne, które szanujemy, 
ale o których wiemy, że powiedzmy, mogą prezen-
tować swoje interesy… Szef Kancelarii Sejmu, pan 
Lech Czapla, pisze wprost: „Przedmiot poselskiego 
projektu ustawy – to też nie jest projekt rządowy – 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
Projekt jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej 
w zakresie wskazanym w pkcie 3 niniejszej opinii”; 
ten pkt 3 zawiera bardzo wiele paragrafów. W opi-
nii Biura Legislacyjnego Senatu, podpisanej przez 
wicedyrektora, mamy w punkcie III podpunkcie 1 
tytuł: „Przepisy naruszające wprost wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego”. Ja jestem chirurgiem, lubię się 
opierać na faktach. Mam do pana ministra proste 
pytanie. 

Czy na, nie wiem, spotkaniu kolegium służb, na 
naradzie czy w inny sposób dyskutowaliście nad tymi 
zastrzeżeniami i powiedzieliście: „A, dobrze, nie zga-
dzamy się, robimy po swojemu”, czy też odbyła się 
pogłębiona dyskusja, jak się do tego odnieść? Bo to 
są formalne organy powołane do oceny aktów legisla-
cyjnych. O to mam pytanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję. Nie chciał pan przekroczyć mi-

nutowego czasu na zadanie pytania, a przekroczył go 
pan senator trzykrotnie.

(Senator Tomasz Grodzki: Poprawię się.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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gilowanych. A to dotyczy również lekarzy, księży, 
dziennikarzy, notariuszy itd. To było w poprzed-
nim projekcie, Panie Ministrze. I to jest… Wrócę 
do art. 180. Dlaczego nie ma takiego obostrzenia? 
Uważam, że wstawienie czy też próba dokładnego 
zapisu w tym artykule wyeliminowałaby chyba… 
Uściśliłoby to, ujęło w sposób dokładny możliwość 
zgłaszania zastrzeżeń przez pozostałe te osoby.

Tutaj troszeczkę odniosę się na zakończenie… 
Przestrzegał nas pan tutaj wielokrotnie przed zbyt-
nim optymizmem, chodzi tutaj o inwigilację. Panie 
Ministrze, trochę ludzi w naszym wieku przeżyło stan 
wojenny i dlatego trochę się obawiamy. Przestrzegam 
przed zbytnim optymizmem, albowiem w poprzed-
niej kadencji niektórzy nasi ministrowie też myśleli, 
że po prostu nie jest możliwe, żeby byli nagrywani, 
a stało się inaczej. Inwigilacja może dotyczyć wszyst-
kich. I stąd te nasze dociekliwe pytania i propozycje, 
żeby jednak jak najbardziej uściślić te zapisy. To nie 
jest próba komplikowania. Wiemy też, że termin bie-
gnie. Ale, Panie Ministrze…

(Senator Stanisław Kogut: Minęła minuta.)
…jeżeli obecny projekt nałożylibyśmy na poprzed-

ni i wrócilibyśmy jednak do tej sprawy – mamy jesz-
cze kilka dni, możemy popracować – to nie byłoby to 
złym rozwiązaniem. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowna Pani 

Senator! No, dziwię się pani zdaniu w tym zakresie, 
bo ja dokładnie mówiłem, dlaczego przepisy o żan-
darmerii są takie, a nie inne. Zresztą – chciałbym 
to podkreślić jeszcze raz – są one dokładnie kopią 
przepisów z ustawy senackiej, którą prowadził pan 
senator Zientarski. Bo była taka potrzeba, żeby żoł-
nierze i cywile byli zrównani wobec prawa.

(Senator Grażyna Sztark: Ale po co?)
Kontrolę operacyjną wobec żołnierzy można było 

wcześniej prowadzić w mniejszym zakresie niż wobec 
cywila. I to państwo żeście uznali w zeszłej kadencji 
– słusznie, bardzo słusznie – że trzeba te przepisy 
rozszerzyć. My tego nie ruszamy. Skoro to jest dobre 
rozwiązanie, to dlaczego mamy to zmieniać?

(Senator Grażyna Sztark: Ale miały być lepsze.)
To jest dobre rozwiązanie, zresztą wasze. Te prze-

pisy są dlatego, że uznaliśmy, że to, co Senat wypra-
cował w zeszłej kadencji, było dobre.

Ja nie rozumiem, o jakim obostrzeniu pani mówi, 
jeśli chodzi o lekarzy, adwokatów. O jakim obostrze-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku…
Mam pytanie, Panie Ministrze. Wspomniał pan na 

początku, personalnie odnosząc się do byłego mini-
stra Klicha, że w czasie, kiedy był ministrem obrony 
narodowej, podsłuchy były zakładane kilkadziesiąt 
tysięcy razy…

(Senator Czesław Ryszka: To nie o podsłuchy cho-
dzi!)

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie, nie, nie, przepraszam, 
ja pragnę…)

To proszę to sprostować.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Kilkadziesiąt tysięcy razy służby mu podległe 

pobierały dane. No, proszę nie mylić kontroli opera-
cyjnej z pobieraniem danych.

(Senator Grażyna Sztark: Aha, danych, okej, do-
bra.)

Równie dobrze można by powiedzieć, że w roku 
2014 2 miliony 100 tysięcy razy zakładano podsłu-
chy. To nieprawda. Ja dzisiaj powiedziałem też, że 
nieco ponad 5 tysięcy podsłuchów było w roku 2014. 
Proszę być precyzyjnym, bo materia tu jest niezwykle 
delikatna.

Senator Grażyna Sztark:
Tak, Panie Ministrze, dlatego pytam grzecznie.
Panie Ministrze, w związku z tym proszę mi po-

wiedzieć: po co teraz jest wiedza… Pan już odpo-
wiadał, ale chciałabym to doprecyzować. Według 
projektu Żandarmeria Wojskowa będzie mogła pro-
wadzić kontrolę operacyjną w zakresie takich czynów 
jak nielegalne organizowanie adopcji czy też czynów 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności, a zatem chyba przestępstw nietypowych 
dla jej zakresu działania. Po co ta wiedza obecnemu 
ministrowi – jakby przekładam tu to wprost – obrony 
narodowej?

Druga rzecz. Ja jednak wrócę do tego wniosku, 
który dzisiaj składałam, do wniosku mniejszości, 
a dotyczy to słynnego już tutaj wykreślenia słowa 
„prokuratorowi” i ujęcie w tym miejscu osób inwi-
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(sekretarz stanu M. Wąsik) definicja, a ta jest nieprecyzyjna, ogólna. Trzeba było 
stworzyć w tej ustawie taką definicję, która by dawała 
pewność obywatelowi. Żeby zadać pytanie, powiem 
tak. Różnica jest zasadnicza, bo zgodnie z u.ś.u.d.e., 
czyli ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
konieczny jest wniosek o udzielenie informacji. To 
ma być konkretne postępowanie, na potrzeby któ-
rego takich informacji się udziela. Słowem, trzeba 
przestrzegać określonej procedury. Tak jest zapisa-
ne w u.ś.u.d.e. Dlaczego w tej chwili nie musi trwać 
żadne postępowanie, a dane i tak można sprawdzać, 
gromadzić, przetwarzać, bo jest to np. potrzebne do 
rozpoznawania przestępstw określonego typu? Tutaj 
ten zakres jest zupełnie inny niż w tamtej ustawie, 
a pan się na nią powołał. Będzie pan stosował tamte 
przepisy, czy te, które są w tej ustawie? Proszę po-
wiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowna Pani 

Senator! Nie zgodzę się z tezami, które pani stawia. 
Otóż my nie likwidujemy przepisu, który w ustawie 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwia 
udostępnianie danych. My go lekko modyfikujemy, 
ale pozostawiamy to postępowanie. Proszę przeczytać 
ustawę. Pozostawiamy postępowanie… To jest jedna 
rzecz.

Druga rzecz. Ja mogę pani przeczytać definicję 
danych internetowych. I ja to chyba zrobię. Pani po-
wie, czy jest to precyzyjne, czy nie. Według mnie jest 
niezwykle precyzyjne. Ja mam tę ustawę przed sobą…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja też mam.)
Jest to precyzyjne. To nie dyskutujmy w takim 

razie, bo to jest bardzo dokładnie opisane.
(Senator Grażyna Sztark: Każdy ma prawo do…)
I tak: nazwisko i imiona usługobiorcy; numer ewi-

dencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nada-
ny, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres za-
meldowania na pobyt stały; adres do korespondencji, 
jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; dane 
służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usłu-
gobiorcy; adresy elektroniczne usługobiorcy. I dalej: 
oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na 
podstawie danych, o których mowa w ust. 1; ozna-
czenia identyfikujące zakończenie sieci telekomu-
nikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego 
korzystał usługobiorca; informacja o rozpoczęciu, 
zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzy-

niu? Przecież wszystkich dotyczy dokładnie ten sam 
tryb. Zawsze taki był, nie zmienia się. A przepraszam, 
jeśli chodzi o tajemnicę, to ja uważam, że nie ma 
lepszego sądu niż sąd okręgowy. Nie ma lepszego 
trybu niż danie sądowi okręgowemu, który jest są-
dem, możliwości decyzji, czy tajemnica lekarska, 
notarialna, dziennikarska, adwokacka – a tu nie ma 
bezwzględnych zakazów dowodowych – może być 
użyta jako dowód. To sąd będzie decydował, że tak, 
tu jest morderstwo i możemy użyć takiego dowodu. 
Nie widzę tutaj możliwości wprowadzenia żadnych 
innych obostrzeń, ten przepis jest dobry. Zresztą chy-
ba absolutnie podobny do tego senackiego…

(Senator Grażyna Sztark: Nie, nie.)
(Senator Piotr Zientarski: Podobny.)
(Senator Czesław Ryszka: Ale to będzie sąd pi-

sowski.)
I mówię, że… Chodzi o możliwość odwołania się 

osoby, wobec której stosuje się kontrolę operacyjną? 
No na litość boską, już raz to pani tłumaczyłem na 
posiedzeniu komisji. Przecież to jest kontrola ope-
racyjna, z gruntu niejawna. Osoba, wobec której się 
stosuje kontrolę operacyjną, nie może o tym wiedzieć. 
Więc jak ma się odwołać?

(Senator Grażyna Sztark: Dlatego, że to jest ta-
jemnica.)

Pani Senator, ja powiem tak: uważam, że przepisy 
w tym zakresie są dobre, konstytucyjne i wypełniają 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Zdrojewską.
(Senator Stanisław Kogut: Tylko pytanie…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Jeszcze wrócę 

do…)
Proszę włączyć mikrofon.

Senator Barbara Zdrojewska:
Włączam mikrofon, tak.
Jeszcze wrócę do tej definicji danych interneto-

wych. Pan się broni przed tym pytaniem, mówiąc, że 
te dane są określone w ustawie o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. To prawda, tylko nie wiem, czy 
pan czytał ich definicję, czy pan dokładnie ją pa-
mięta. Ta definicja od lat jest uznawana za bardzo 
nieprecyzyjną, sama ta definicja. Skoro tworzymy 
ustawę, która dotyczy służb, czyli czegoś, co najbar-
dziej wchodzi… Ona nie dotyczy przecież jakiegoś 
obrotu danymi, sprzedawania danych czy czegoś ta-
kiego, bo mówimy tutaj o inwigilowaniu obywateli. 
Jeżeli inwigilujemy obywateli, to bardzo ważna jest 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) (Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Ministrze, 
proszę pozwolić skończyć pytanie.)

Bardzo proszę mi wyjaśnić – i nie przerywać, 
Panie Ministrze – bardzo proszę mi to wytłumaczyć. 
Moim zdaniem zapobieganie przestępstwu wyklu-
cza się z postępowaniem. Proszę się do tego odnieść. 
Bo co innego zapobiegać przestępstwu – możemy 
sobie wytłumaczyć, po co nam są tego typu dane 
potrzebne – a co innego prowadzić postępowanie. 
Proszę bardzo ściśle i precyzyjnie odpowiedzieć na 
to pytanie. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Senator! 
Proszę mi przytoczyć przepis, który pani przeczytała.

(Senator Barbara Zdrojewska: To jest…)
(Senator Andrzej Misiołek: 20c.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o włą-

czenie mikrofonu.)
(Senator Barbara Zdrojewska: To jest art. 20c, któ-

ry podaje, jakie dane można uzyskiwać w jakim celu. 
W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, 
wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów 
przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia 
ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych 
lub ratowniczych. Ja pytam o to jedno zadanie, o za-
pobieganie. Jak pan…)

(Senator Czesław Ryszka: To jest stara ustawa.)
Tak jest.
(Senator Czesław Ryszka: To jest stary druk.)
Szanowna Pani Senator…
(Senator Barbara Zdrojewska: Czy pan uważa, że 

postępowanie i zapobieganie to są dwie kompletnie 
różne sprawy? Proszę mi to wytłumaczyć.)

Szanowna Pani Senator, ja chciałbym powiedzieć, 
że nie ma takiego przepisu, który pani przeczytała, 
w tym projekcie ustawy. Proponuję rozpocząć debatę 
nad projektem, który Senat rozpatruje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ja tylko przypominam, że pytania są związane 
z punktem porządku obrad i ustawą, nad którą deba-
tujemy, a nie inną.

(Senator Czesław Ryszka: Pytają, a nie wiedzą, 
o co chodzi.)

Ja może przeczytam nazwiska osób, które zapi-
sały się do zadawania pytań. Po to, aby byli państwo 
przygotowani. W kolejności są zapisani panowie sena-
torowie: Florek, Ryszka, Wach, Misiołek, Augustyn, 
Zientarski.

Teraz pan senator Zając. Bardzo proszę…

stania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; in-
formacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług 
świadczonych drogą elektroniczną. To jest niezwykle 
precyzyjna… Ja przepraszam, jestem zmęczony, je-
stem tu od 11.00…

(Senator Mieczysław August: My też.)
(Senator Piotr Zientarski: My od rana.)
(Senator Grażyna Sztark: My od 8.00.)
…i może czytam niewyraźnie. Przepraszam, śpie-

szę się. W zmęczeniu człowiek się śpieszy.
To jest bardzo precyzyjna definicja. Jak można 

sobie wyobrazić bardziej precyzyjną? Pani mówiła, 
że jest to przepis nieprecyzyjny. On przez ostatnie 
8 lat… Jeśli był nieprecyzyjny, to trzeba było go zmie-
nić. My go zmieniamy, modyfikujemy, ograniczamy, 
ale pozostawiamy postępowania, bo te postępowania 
są… Powiem pani tak: postępowanie jest rzeczą nie-
zwykle szeroką, bo także w sprawach o wykrocze-
nia… Dotychczas, przez ostatnie 8 lat służby, np. 
Policja, mogły zbierać dane w sprawach o wykro-
czenia. Teraz nie mogą, bo w drugiej ustawie jest 
napisane, jakie przestępstwa… Pragnę przypomnieć, 
jeśli chodzi o pobieranie danych, że ta ustawa, nad 
którą procedujemy, ma węższy zakres niż ta, którą 
przygotował Senat. Ja akurat tego szerszego zakresu 
ustawy senackiej nie uważam za wielką wadę, ale 
uznaliśmy, że będzie lepiej, jeżeli będzie mniej… 
Żeby chociażby uspokoić emocje społeczne, żeby 
pokazać służbom, że muszą się ograniczać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pani senator chce doprecyzować pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chyba pan nie zrozumiał, o co ja pytałam. Ja py-

tałam o to, którą z tych ustaw będzie pan stosował. 
One nie są identyczne, one mówią o czymś innym. Ja 
również dokładnie przytoczę… Proszę posłuchać, do 
czego służby, Policja może pozyskiwać dane interne-
towe. Czytam: w celu rozpoznawania, zapobiegania, 
zwalczania. Proszę pana, zapobieganie to nie jest…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie, proszę pani, nie ma 
w projekcie zwalczania.)

Ale, Panie Marszałku, ja bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ale nie ma zwalczania. 
Nie ma.)

Ale bardzo proszę mnie…
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(wicemarszałek G. Czelej) (Senator Czesław Ryszka: Jakiś tajemniczy ten 
telefon. Mój jest od 8 lat podsłuchiwany.)

(Senator Piotr Zientarski: Wszyscy są.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Przeczytam panu ministrowi, tak jak podałam, 

art. 20c – proszę sobie otworzyć ustawę, którą, jak 
rozumiem, ma pan przed sobą – w celu zapobiegania 
lub wykrywania przestępstw…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: I to jest prawidłowy arty-
kuł. A czytała pani zupełnie inny.)

…albo w celu… Ale, Szanowny Panie…
(Senator Piotr Zientarski: Pani cały czas czyta 

o zapobieganiu.)
…W celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego 

bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratow-
niczych, Policja może uzyskiwać dane niestanowiące 
treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, 
przesyłki pocztowej albo przekazu itd., itd.

Jeszcze raz precyzyjnie sformułuję pytanie. Moim 
zdaniem zapobieganie wyklucza postępowanie w ja-
kiejś sprawie. Proszę bardzo jasno odpowiedzieć na to 
pytanie. Bo pan powiedział, że jest zupełnie to samo 
w obu ustawach. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Zientarski: Ale tego nie ma w tej 

ustawie.)
(Senator Grażyna Sztark: Dokładnie ten sam.)
(Senator Bogdan Klich: Ten sam.)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowna Pani 

Senator! Dżentelmeni nie spierają się o fakty, więc 
przyznam, że rzeczywiście przeczytała pani teraz 
dobry przepis ustawy, i nie będę mówił, jaki przepis 
czytała pani poprzednio. Ale był on inny. Mniejsza 
z tym. Powiem pani tak…

(Senator Bogdan Klich: To był ten sam przepis.)
Z panem ministrem Klichem mogę się spierać. 

Czytała pani przepis z ustawy senackiej w poprzed-
nim brzmieniu. Tak, Panie Ministrze. I wspomnia-
ny przepis jest obecnie w ustawie o Policji, to jest 
art. 20c.

(Senator Andrzej Misiołek: Art. 20c ust. 1.)
Tak.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

nie udzieliłem panu głosu.)
Służby realizują swoje zadania, prowadząc 

różnego rodzaju postępowania, zgodnie ze swoimi 
kompetencjami. I każda czynność jest dokonywana 

(Senator Piotr Zientarski: Byłem zgłoszony wcze-
śniej.)

Przepraszam, Panie Senatorze. Pan sekretarz zapi-
suje. Jeżeli nie zauważyliśmy, to przepraszam bardzo.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Zająca.
(Senator Józef Zając: Może co nieco lżejszego 

kalibru…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku, 

przepraszam bardzo…)
Pani Senator, za chwilę. Teraz pytanie zadaje pan 

senator Zając.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale mamy art. 20c 

w projekcie. Dlaczego pan kłamie, Panie Ministrze?)
Pani Senator, za chwilę. Teraz pytanie zadaje pan 

senator Zając.
Za chwilę oddam pani głos.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Józef Zając:

Zakładając, że omawiana ustawa wejdzie w ży-
cie, pytam, czy będę miał możliwość dowiedzieć się, 
z jakiego powodu ten oto telefon jest od ponad 4 lat 
podsłuchiwany…

(Senator Robert Mamątow: Ale to do kolegów.)
…na co posiadam dowód.
(Senator Piotr Zientarski: Gwóźdź.)
(Senator Stanisław Kogut: Od 8 lat.)
(Senator Piotr Zientarski: To jest gwóźdź.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Nie, nie będzie miał pan takiej możliwości.
(Senator Barbara Zdrojewska: A dzisiaj pan mó-

wił, że pan…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani Senator, bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Jeżeli oczywiście…)
Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym…
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Florka.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja pana podziwiam za to, że pan 

świetnie pamięta, jak kto głosował, kto kiedy był 
posłem czy jakie były zapisy w ustawie 8 lat temu. 
Naprawdę, nie wiem, jak pan to robi, ale podziwiam 
pana za to. 

Może też zgodzi pan się ze mną w innych spra-
wach. Myśmy dyskutowali tutaj ostatnio o Trybunale 
Konstytucyjnym. Była kwestia 13 sędziów, rozpa-
trywania spraw według kolejności… itd. Wiadomo, 
że trybunał jest sparaliżowany i nie będzie funkcjo-
nował, nie będzie działał, cały czas to powtarzamy. 
I tak to wszystko będzie wyglądało. Nie wiem, czy 
pan się z tym zgodzi. Ale, proszę pana, powołuje się 
pan… wszyscy się powołujemy na rozstrzygnięcie 
Trybunału Konstytucyjnego. I chciałbym się w ta-
kim razie dowiedzieć, czy pan się ze mną zgadza… 
Bo pozyskanie danych internetowych bez kontroli 
uprzedniej… Czyli ta kontrola… Powiedział pan, 
że według pana wspomniana kontrola następcza 
jest prawidłowa. Czyli jeżeli weźmiemy np. sprawy 
związane z prewencją, o której była mowa… No, nie 
można mieć wątpliwości, że każdy z nas, kto korzysta 
z internetu, może kiedyś być podejrzany, w ramach 
wspomnianej kontroli prewencyjnej, że z kimś tam 
rozmawia, z kimś dyskutuje, że coś tam może być… 
W związku z tym… Pewnie to może być sztab ludzi, 
tych ludzi możemy nazwać… możemy powiedzieć, 
że to jest przecież pewna inwigilacja internetowa, 
po to, żeby ewentualnie, jeżeli zajdzie potrzeba, 
przeprowadzić kontrolę operacyjną. I w takim ra-
zie – nie wiem, czy pan minister się tu ze mną zgo-
dzi – winny temu wszystkiemu jest, żeby nie było 
żadnej wątpliwości, Trybunał Konstytucyjny, bo, jak 
pan powiedział, wykonujemy polecenie Trybunału 
Konstytucyjnego. W związku z tym inwigilacja, takie 
możliwości w tym zakresie, po tej zmianie to właści-
wie jest wina Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan 
się ze mną w tej kwestii zgadza?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Ja podkreślę to jeszcze raz: służby nie 

w postępowaniu – czy to postępowanie przygo-
towawcze, czy to postępowanie operacyjne, czy 
to postępowanie kontrolne, czy to postępowanie 
w sprawach o wykroczenia, czy też postępowanie 
sprawdzające. W sprawach, kiedy pojawia się za-
grożenie i trzeba zapobiec przestępstwu, służby 
wszczynają postępowanie, najczęściej operacyj-
ne, ale także mogą inne. Służby realizują swoje 
zadania, prowadząc postępowania. Postępowanie 
jest pojęciem niezwykle szerokim. Niezwykle. 
I zgodnie ze wspomnianym przepisem w ustawie 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną służby 
mogły pobierać dane w związku z wszystkimi po-
stępowaniami, nawet tymi dotyczącymi wykro-
czeń. Podkreślam: nawet wykroczeń. Teraz takiej 
możliwości nie będzie. Bo w artykule ustawy 
o Policji, który pani przytoczyła, za drugim razem 
już prawidłowo, jest mowa, że tylko przestępstwa 
i ratowanie życia lub zdrowia… Mam nadzieję, że 
to panią uspokoi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Florek, bardzo proszę…

Senator Barbara Zdrojewska:

Przepraszam, Panie… Ja chciałabym tylko powie-
dzieć kolegom… Bo ja rzeczywiście przez pomyłkę… 
Ja przygotowałam sobie obok pytanie w sprawie… 
Ale zadałam pytanie odnośnie do zapobiegania. Pan 
powiedział, że o tym nie ma… Tymczasem o zapo-
bieganiu jest…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Zapobieganie jest i tu, i tu. 
Bo to jest zadanie służb, zapobieganie przestęp-
stwom.)

Dziękuję bardzo. Jak pan się domyśla, mnie pana 
wypowiedź kompletnie nie satysfakcjonuje. Ale rze-
czywiście… Wcześniej przeczytałam poprzednią 
wersję. Ale w obecnym projekcie rzeczywiście dalej 
jest „zapobieganie”. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Uzgodniliśmy, jest już… Chciałbym, Pani Senator, 

jeśli mogę, skorzystać tutaj ze swojego wilczego pra-
wa do wypowiedzi, powiedzieć tak: proszę zauwa-
żyć, że poprzednia wersja, czyli senacka, jest szersza. 
Zwalczanie, rozpoznawanie… To są szerokie pojęcia. 
Tu jest węższe.
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Czy jest prawdą, że zamachowcy z Paryża, co zo-
stało dopiero później odkryte, komunikowali się po-
przez internet, poprzez komunikaty zawarte w grach 
komputerowych? Proszę odpowiedzieć, ewentualnie 
rozwinąć ten temat.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja nie znam 

dokładnie tej sprawy, ale to jest oczywiście możliwe. 
Przestępcy zawsze będą krok przed służbami. Oni za-
wsze mają łatwiej, znają nowinki. Ja jestem ogromnym 
zwolennikiem silnej kontroli nad służbami po to, żeby 
służby mogły działać. Służby muszą działać, muszą mieć 
do tego instrumenty. Ta ustawa utrzymuje instrumenty 
dla służb, utrzymuje… Inaczej one znikną zaraz, 7 lutego. 

W imię odpowiedzialności zachęcam państwa do 
tego, żeby przemyśleć własne stanowisko, a najlepiej 
wycofać wniosek o odrzucenie tej ustawy.

(Senator Stanisław Kogut: I tak nie wygrają.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Wach, bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Ministrze, cały segment ruchu internetowe-

go dotyczy informacji szyfrowanych. Te informacje 
szyfrowane, np. bankowe, są szyfrowane w sposób 
taki, że… Wiadomo, że one są szyfrowane. One na 
ogół są oznaczane taką kłódką. Zapewne istnieje też 
sporo informacji szyfrowanych prywatnie. 

Proszę opisać, w jakim zakresie, jak służby po-
stępują z informacją szyfrowaną, a szczególnie le-
galnie szyfrowaną czy w sposób otwarty szyfrowaną. 
Czy mają dostęp lub mogą żądać dostępu do szyfrów 
instytucji, które te informacje szyfrują, czy raczej 
zwracają się o wyniki, czyli o rezultat rozszyfrowanej 
korespondencji? Tutaj w ustawie na ten temat oczy-
wiście nic nie ma, a to jest bardzo istotna sprawa. Jak 
postępuje się w trakcie kontroli operacyjnej z infor-
macjami szyfrowanymi, w tym bankowymi i innymi, 
które my traktujemy jako bezpieczne?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
W trakcie kontroli operacyjnej?
(Senator Piotr Wach: Tak.)
Mówiąc szczerze, zastanawiam się, czy w ogóle 

mogę udzielić na to pytanie odpowiedzi. Formy i meto-
dy pracy operacyjnej są niejawne. Wyrok trybunału…

uzyskują tu żadnego nowego uprawnienia. A pan albo 
jest osobą, która nie czytała tej ustawy, albo osobą, 
która cynicznie chce grać na emocjach społecznych. 
Żadna inwigilacja, tylko działanie na rzecz obywateli, 
ściganie przestępstw.

(Senator Grażyna Sztark: A za komuny jak było?)
(Głos z sali: A co ty możesz wiedzieć?)
Szanowni Państwo, uprzedzam państwa…
(Senator Stanisław Kogut: Macie u siebie komu-

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

o ciszę, Pani Senator.)
Chciałbym państwu powiedzieć, że wykonuje-

my wyrok trybunału, który jest prawomocny. Bez 
tej ustawy wyrok ten by sprawił, że 7 lutego służby 
nie mogłyby prowadzić kontroli operacyjnej. Tu nie 
chodzi tylko o to, że nie mogłyby prowadzić kontroli 
nowych – one musiałyby przerwać wszystkie dotych-
czasowe, nie mogłyby pobierać danych. 

Co by pan powiedział matce, której porwano 
dziecko albo której dziecko zaginęło? Jeśli ono 
miałoby telefon, to nie można byłoby ustalić, gdzie 
się to dziecko znajduje, na podstawie ostatniego 
logowania telefonu. Kontrola uprzednia to, oprócz 
ogromnej ilości danych, także czas. Ja niedawno 
rozmawiałem z policjantem, który zajmuje się po-
szukiwaniami osób zaginionych. On mówił tak: 
dla mnie najważniejsze jest pierwsze 12 godzin; 
jeżeli ustalimy coś w ciągu tych 12 godzin, to jest 
szansa skutecznego działania. Pan chciałby, żeby 
ta kontrola wyglądała tak: no dobrze, dziecko ma 
telefon, to składamy wniosek do sądu o to, żeby 
sąd wyraził zgodę na udostępnienie danych… 
Tylko że mamy np. piątek, godzina 20.00. Sąd ten 
wniosek najwcześniej rozpatrzy w poniedziałek. 
A jeszcze go trzeba zawieść, złożyć, wdrożyć. 
I mija parę dni. 

Ja apeluję do państwa o pewną odpowiedzialność. 
Nie proponujemy niczego, czego nie było przez osta-
nie 8 lat, niczego. I nie udawajcie, że nie wiecie… 
Albo pan nie czytał tej ustawy, Panie Senatorze, albo 
pan gra cynicznie emocjami.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, krótkie pytanie dotyczące ope-

racji kontrolnych w internecie. 

(sekretarz stanu M. Wąsik)
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do 2.00 w nocy, ale nie jestem pewny, czy jest ona 
prawdziwa…)

(Senator Andrzej Misiołek: Ja zgłaszałem się na 
samym początku.)

(Głos z sali: Ja również miałem pytanie.)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Maciej Wąsik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Chciałbym 

bardzo podziękować za możliwość odpowiedzi na 
pytania i przedstawienia tych informacji Wysokiej 
Izbie. Mam nadzieję, że były one dla państwa cenne. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przeczytałem osoby, które są 

zapisane do zadawania pytań. Jeżeli w nieprawidło-
wej kolejności pan sekretarz je zapisał, to serdecznie 
przepraszamy. Udzielałem głosu w takiej kolejności, 
jaką miałem zapisaną.

Przejdźmy teraz do dyskusji…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak do dyskusji?)
Możemy, Panie Marszałku, przejść teraz do dys-

kusji. Do dyskusji zapisała się grupa senatorów.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale, Panie 

Marszałku…)
Po powrocie pana ministra…
(Głos z sali: O której? O drugiej?)
…wrócimy do zadawania pytań.
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dyskusja powinna odbywać w obecności ministra, 

dlatego że potem on może odpowiadać… No przecież 
nie może być tak, że go nie ma.

(Senator Mieczysław Augustyn: On się może ustosun-
kować… Jak on ma się ustosunkować, skoro go nie ma?)

(Senator Jadwiga Rotnicka: To przerwa do jutra.)
Przerwa do jutra…
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku, może się ustosunkować do dys-

kusji, ale nie musi.
(Senator Piotr Zientarski: Ale powinien być.)
(Senator Stanisław Gogacz: Ale nie ma obo-

wiązku.)
Proponuję przejście do dyskusji.
Pierwszą osobą, która zapisała się do dyskusji, jest 

pan senator Klich.
Serdecznie zapraszam.

(Senator Piotr Wach: My chcieliśmy utajnić po-
siedzenie w tym punkcie.)

Panie Senatorze, wyrok trybunału tego nie doty-
czy. Ta ustawa też tego nie dotyczy. Ja pozwolę sobie 
odmówić odpowiedzi na to pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dlaczego?)
(Senator Piotr Wach: Nie zgadzam się na taką od-

powiedź. Przepraszam, Panie Marszałku, ale myśmy 
wnosili o utajnienie… Proszę o odpowiedź na piśmie 
w takim razie.)

Panie Senatorze, jak rozumiem, przyjdzie za-
pytanie szczegółowe. Wówczas rozstrzygniemy, 
czy jesteśmy w stanie panu na to pytanie odpo-
wiedzieć.

(Senator Piotr Wach: Pan się wymiguje od odpo-
wiedzi, Panie Ministrze.)

(Głos z sali: To nie zwalnia…)
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, chciałbym zwrócić uwagę, że 

zmuszony jestem opuścić salę Senatu ze względu na 
wykonywanie mandatu posła.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale najpierw zakończmy wątek tego pytania. 

Rozumiem, że udzieli pan odpowiedzi na piśmie.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Jeżeli wpłynie takie pyta-
nie, to udzielimy odpowiedzi na piśmie.)

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Panie Marszałku! Wysoki 
Senacie! Bardzo dziękuję za możliwość przedstawie-
nia stanowiska rządu. Mam nadzieję…)

Panie Ministrze, proszę mi pozwolić…
(Senator Grażyna Sztark: A kto pana zastąpi?)
Panie Ministrze, pytanie zostało zadane z sali, 

w związku z czym nie musi być zadane ponownie, na 
piśmie. Mam prośbę o odpowiedź na pytanie zadane 
przez senatora Wacha na piśmie. Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Bardzo dziękuję, Panie 
Marszałku. Odpowiemy na piśmie na to pytanie.)

Są jeszcze pytania, w związku z czym musimy 
ogłosić przerwę.

(Senator Andrzej Misiołek: Ja się zgłaszałem na 
samym początku.)

(Senator Piotr Zientarski: Ja też mam pytanie.)
Czy pan wie, kiedy wróci?
(Senator Stanisław Kogut: Przecież do północy 

będą głosować.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Usłyszałem informację, że 

(sekretarz stanu M. Wąsik)
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powiedzieć, że głęboko przeciwko temu się buntuję 
i głęboko się temu sprzeciwiam, jako obywatel. Bo nie 
może być tak, że pod pretekstem profilaktyki, czyli 
zapobiegania… Tu raz jeszcze wracam do art. 20c 
ust. 1, o którym minister chciał zapomnieć, wypowia-
dając się z tej mównicy… Tak? Chciał nam wmówić, 
że czegoś takiego po prostu nie ma. W myśl art. 20c 
ust. 1 zapobieganie może być powodem do zbierania 
danych internetowych, pozyskiwania danych inter-
netowych przez służby. Otóż krótko mówiąc: nie. 
Nie wiem, jak myślą pozostali państwo, ale we mnie 
wszystko się buntuje.

Po drugie, skoro art. 20c ust. 3 – tu odsyłam do 
konkretnego projektu ustawy, tego, nad którym dzi-
siaj pracujemy… Skoro ten przepis mówi o tym, że 
bez udziału przedstawiciela usługodawcy służby 
i Policja mogą pozyskiwać dane internetowe – za-
znaczam: bez udziału przedstawiciela, czyli automa-
tycznie – to znaczy to, że te długoterminowe umowy 
podpisane przez Policję czy służby z jednej strony 
i usługodawców z drugiej strony będą działały jak 
automat. To będzie łącze, tak? Nikt nie będzie musiał 
występować o to, żeby pozyskiwać dane od usługo-
dawcy, a usługodawca nie będzie miał kontroli nad 
tym, jakie dane pozyskuje się z, że tak powiem, jego 
usług. Jest to przepis, który budzi wątpliwości, i to 
nie tylko nasze wątpliwości, senatorów, przynajmniej 
niektórych, ale budzi on też wątpliwości przynajmniej 
tych instytucji i tych organów, na które powoływał 
się tutaj jeden z kolegów. Leszek Czarnobaj, chyba 
senator Czarnobaj wymieniał instytucje, które wy-
raziły wątpliwości.

Po trzecie, chciałbym powiedzieć o kontroli sądo-
wej, która wydaje mi się fikcyjna, a nie rzeczywista, 
bo skoro sąd ma co 6 miesięcy otrzymywać z auto-
matu duży pakiet informacji, powiedziałbym, staty-
stycznych – takich, w których są informacje o ilości 
prowadzonych działań, o rodzaju pozyskiwanych da-
nych i wreszcie o kwalifikacjach prawnych – a tylko 
ma prawo, tylko ma możliwość wnikać w to, jaka 
jest motywacja służb i Policji do zbierania tychże 
danych, to trzeba założyć, i to, niestety, z dużym 
prawdopodobieństwem, że nie będzie w to wnikał, 
a to znaczy, że zadowoli się statystyką i nie będzie 
wykonywał tego, co jest fakultatywne. Tak? A zatem 
ta fakultatywność, to, że sąd może pozyskiwać od 
służb i od Policji uzasadnienie co do prowadzonych 
działań, nie zabezpiecza wcale obywatela przed sa-
mowolą służb czy przed nadmierną, że tak powiem, 
działalnością służb.

I wreszcie ostatnia sprawa, która budzi wątpliwo-
ści już nie tylko pragmatyczne, ale i konstytucyjne, 
i w moim przekonaniu narusza jeden z artykułów 
konstytucji. Jest to kwestia braku informacji post 
factum dla obywatela, czy był, czy też nie był… To 
znaczy że był inwigilowany w przypadku, kiedy był. 

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, ja akurat bardzo żałuję, że pana ministra nie 

ma w tej chwili na sali. Mam taki zwyczaj, jak pań-
stwo zauważyli w ciągu ostatnich 4 lat z kawałkiem, 
że staram się nie zwracać do nikogo ad personam, ale 
jeżeli ktoś się do mnie zwraca ad personam, to mu od-
powiadam. Jeżeli prawdą jest, że kilkadziesiąt tysięcy 
danych internetowych zostało pozyskane przez służby 
mi podległe w czasie, kiedy były ministrem, to były 
one pozyskiwane zgodnie z prawem, które zresztą 
do tej pory obowiązuje, to znaczy zgodnie z ustawą 
o świadczeniu usług internetowych, która przewiduje 
bardzo precyzyjne warunki pozyskiwania danych 
internetowych od usługodawców, bardzo precyzyjne. 
I to jest właśnie problem, przed którym w tej chwili 
stajemy, a nad którym pan minister chciał przejść do 
porządku dziennego, właśnie tak, przejść do porząd-
ku dziennego, jakby nic się nie stało. Otóż różnica 
między panem ministrem a mną w tym wypadku jest 
taka, że pan minister bardzo lubi inwigilować – co 
widać gołym okiem. A ja z kolei, ponieważ byłem 
inwigilowany pomiędzy osiemnastym rokiem życia, 
czyli od 1978 r. do roku 1990, do kwietnia 1990 r., 
to nie lubię inwigilować. I taka jest różnica między 
panem ministrem a mną. Pan minister woli kontrolę 
operacyjną, a ja wolę kontrolę sądową. 

I dlatego pozwolicie państwo, że skoncentruję 
się w swoim wystąpieniu na kwestiach związanych 
z kontrolą działalności służb. Bo co do tego, że służ-
by muszą działać, że Policja musi zapewniać nam, 
obywatelom, bezpieczeństwo, nie ma najmniejszej 
wątpliwości. Ale to, że służby muszą być pod kontrolą 
i że również Policja musi być skutecznie kontrolo-
wana w swoich działaniach, jest jeszcze ważniejsze. 
Zaznaczam, to jest jeszcze ważniejsze.

Jeżeli chodzi o obszar internetu, to on dla wielu 
spośród nas, a na pewno dla większości naszych dzie-
ci, dla wnuków także, jest obszarem wolności. To jest 
obszar wolności, z którego one korzystają, no, czasem 
nawet, powiedziałbym, nadmiernie, ale korzystają, 
ponieważ uważają, że to jest ta przestrzeń, w któ-
rej mogą się swobodnie poruszać. I teraz w miejsce 
procedur, które są w ustawie o świadczeniu usług 
elektronicznych, a według których musi być wnio-
sek – o tym mówiła jedna z koleżanek, pani senator 
Zdrojewska albo pani senator Sztark… Teraz w miej-
sce koniecznego wniosku… w miejsce koniecznego 
uzasadnienia w postaci toczącego się postępowania, 
uruchomionego postępowania, pojawia się pojęcie 
profilaktyki. No bo zapobieganie to jest profilaktyka. 
Ale jeżeli profilaktyka ma być warunkiem wystarcza-
jącym do tego, żeby pozyskiwać dane internetowe 
i sporządzać na tej podstawie profil młodego bądź 
starego czy w średnim wieku obywatela, to ja muszę 
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(senator B. Klich) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku, doskonale pan wie, że na posie-
dzeniu grudniowym w ten sam sposób prowadziliśmy 
obrady. I wtedy to państwu nie przeszkadzało. A więc 
nie jest prawdą, że to jest praktyka po raz pierwszy 
stosowana. To jest nieprawda.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale wtedy wyczer-
paliśmy…)

Stosowaliśmy to w grudniu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyczerpaliśmy…)
Nie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyczerpaliśmy.)
Nie. W trakcie zadawania pytań przeszliśmy do 

dyskusji, a po powrocie odpowiedniego ministra wró-
ciliśmy do zadawania pytań.

(Senator Marek Borowski: A w jakiej sprawie tak 
było?)

(Głos z sali: Było tak, ustawa o systemie oświaty.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale nie w tak waż-

nej ustawie…)
(Rozmowy na sali)
Jeżeli państwu bardzo zależy na tym…
(Senator Bogdan Borusewicz: W grudniu to było?)
Tak. Jestem tego…
(Senator Jadwiga Rotnicka: W Wigilię?)
Jestem tego pewien.
(Rozmowy na sali)
Jeżeli pan marszałek chce, możemy sprawdzić….
(Senator Bogdan Borusewicz: Nowe zwyczaje…)
…kiedy to było.
(Senator Bogdan Borusewicz: PiS wprowadza 

nowe zwyczaje.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie PiS, bo był pan 

marszałkiem. Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Bo w grudniu oczy-

wiście też…)
(Senator Stanisław Kogut: …umknęło panu.)
(Senator Marek Borowski: Ale to wymaga zgody.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …PiS kierował…)
Panie Marszałku, za chwilę to ustalimy i przekażę 

dokładnie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale mój wniosek 

formalny podtrzymuję, jest aktualny.)
Ustawa o systemie oświaty, już mówię dokładnie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wniosek przeciwny.)
Wniosek przeciwny?
Zarządzam…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
Pan senator Borowski. Bardzo proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja chciałbym uza-

sadnić.)

Senator Marek Borowski:
Jedno słóweczko, Panie Marszałku.

Obywatel powinien wiedzieć, czy był przedmiotem 
inwigilacji, czy dotyczące go dane z internetu były 
ściągane, czy nie były ściągane. Obywatel ma prawo 
to wiedzieć. Jeżeli takiego mechanizmu nie ma prze-
widzianego w tej ustawie – a nie ma go – to znaczy 
to, że ta ustawa, ten projekt ustawy narusza art. 51 
ust. 3 i 4 konstytucji. 

Jeżeli te cztery sprawy… Pewnie jest jeszcze wię-
cej zastrzeżeń, o których za chwilę powiemy sobie 
w debacie. Ale jeżeli te cztery kwestie nie zostaną 
zmienione, ta ustawa niestety, przynajmniej w seg-
mencie internetowym… Ona spowoduje, że internet 
przestanie być przestrzenią wolności, a stanie się ob-
szarem samowoli służb. I na tym polega problem z tą 
ustawą. Bo Trybunał Konstytucyjny nakazał nam, 
legislatorom, wprowadzenie zmian na rzecz obywa-
teli – tak, na rzecz obywateli – a nie takich zmian, 
które zawężają pole wolności obywatelskich. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Jackowskiego…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
w sprawie formalnej.)

Tak, słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny.)
Słucham.

Senator Bogdan Borusewicz:

Wnoszę o zarządzenie przerwy do czasu powrotu 
pana ministra Wąsika. Bo tego typu praktyka, jaką 
pan marszałek zastosował, jest praktyką po raz pierw-
szy zastosowaną w Senacie…

(Senator Czesław Ryszka: Ale co to da, że będzie 
pan minister? Co to da?)

Jest to po raz pierwszy zastosowana w Senacie 
praktyka, że najpierw jest dyskusja, a potem są py-
tania. Przecież senatorowie, którzy chcą zadać py-
tania, chcą je zadać po to, żeby uzyskać informacje 
i odpowiedź przed dyskusją. A jeżeli przyjmiemy 
taką zasadę, to można by też wprowadzić zasadę, że 
najpierw przedstawiciel…

(Senator Piotr Zientarski: Że głosujemy…)
…że najpierw są głosowania, a potem jest cała 

reszta. W związku z tym składam wniosek o zarzą-
dzenie przerwy do czasu możliwości…

(Senator Leszek Piechota: Do powrotu…)
…do czasu powrotu pana ministra.
(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, 

a w czym pan nie zrozumiał wypowiedzi ministra?)
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(senator M. Borowski) Szanowny Panie Senatorze, uważam, że to, co pan 
powiedział, jest obraźliwe, więc ja może postaram się 
wyjaśnić, z jakich powodów wspieram wniosek pana 
marszałka Borusewicza.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale są dwa wnioski 
formalne do przegłosowania.)

(Rozmowy na sali)
Ale czy można…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo pro-

szę o ciszę.)
Szanowni Państwo, może wysłuchajcie argumen-

tów, może kiedyś zmienicie zdanie.
(Senator Stanisław Gogacz: Nie musimy uzasad-

niać.)
(Senator Czesław Ryszka: Przez 8 lat to robiliście.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ale, Pani Senator, przepraszam. Zabieramy głos 
w sprawie wniosków formalnych. Jeżeli ma pani 
wniosek formalny, oddaję pani głos. Jeżeli nie, to pan 
marszałek Borusewicz może sam uzasadnić własny 
wniosek.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja również mam wniosek formalny w sprawie pro-
wadzenia obrad i chciałabym na ten temat się wypo-
wiedzieć w podobnym trybie jak przed chwilą pan 
marszałek Borowski.

(Senator Stanisław Gogacz: Borusewicz.)
I chciałabym zwrócić uwagę na to, dlaczego nie 

najpierw dyskusja, a późnej pytania. Po pierwsze, je-
żeli senatorowie nie wyrażają na to zgody, to dlatego, 
że wtedy minister może mieć ostatnie słowo, a nie 
Senat, co – tak uważam – nie jest dobre dla powagi 
naszej Izby.

(Senator Stanisław Gogacz: Głosujemy!)
Po drugie, chciałabym powiedzieć, że wtedy… Ja 

sobie przygotowałam jeszcze kilka bardzo ważnych, 
bardzo poważnych pytań i od odpowiedzi na te py-
tania po prostu uzależniam moją wypowiedź w dys-
kusji, a zgłosiłam się do dyskusji. Takie są powody. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie 

i głos w dyskusji pana marszałka Borowskiego i pana 
marszałka Borusewicza, chciałbym zaznaczyć jeszcze 
raz, że taka praktyka była w grudniu.

Kolejna sprawa. Zostały nam jedynie 4 pytania. 
Ja rozumiem, że po tych 4 może być kolejnych 40. 
Tak, zgadzam się, może być. Ale chciałbym zwrócić 
państwa uwagę na to, że minister nie ustosunkowuje 

Oczywiście może się tak zdarzyć, jak pan marsza-
łek mówił, że z takich czy innych względów przed-
stawiciel rządu musi nas opuścić, a my debatujemy 
dalej, ale to wymaga jednak ogólnej zgody. Są takie 
ustawy i jest taka problematyka, w przypadku których 
wszyscy uznają, że nie jest konieczna obecność i ro-
zumieją konieczność wyjścia przedstawiciela rządu. 
Ale w przypadku tej ustawy, gdy naprawdę trzeba 
uzyskać bardzo wiele wyjaśnień i dopiero potem 
zabierać głos, moim zdaniem trzeba poczekać. Pan 
minister udał się, jak rozumiem, na głosowania, ale 
te głosowania się skończą. One przecież nie będą 
trwały wiecznie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo…
(Senator Marek Borowski: Można się dowiedzieć, 

kiedy się skończą.)
Panie Marszałku, tak, oczywiście.
Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam – bo rozumiem, że jest wniosek pana 

marszałka Borusewicza o przerwę – wniosek prze-
ciwny z następującą argumentacją. W moim prze-
konaniu opozycja prowadzi działania destrukcyjne 
i chce doprowadzić do nieuchwalenia tej ustawy, tak 
żeby państwo polskie…

(Senator Marek Borowski: Nie, nie.)
…w dniu 7 lutego nie miało stosownej ustawy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie, no, Panie 

Senatorze!)
(Senator Barbara Zdrojewska: To jest obraźliwe!)
…a służby specjalne były głuche i ślepe. I to jest 

świadome działanie. Dlatego zgłaszam wniosek prze-
ciwny.

(Senator Czesław Ryszka: Jakie obraźliwe?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Zdrojewska. Bardzo…
(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o ciszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo proszę…)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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głos w dyskusji, mają takie prawo, do tych 10 mi-
nut, i wyczerpiemy ten punkt… Jeżeli pana ministra 
jeszcze wtedy nie będzie, zarządzę przerwę do mo-
mentu, kiedy wróci. Gdy wróci, powrócimy do za-
dawania pytań. Po wyczerpaniu wszystkich pytań 
powrócimy do dyskusji. Wszyscy z państwa będą 
mogli zabrać głos w dyskusji w wymiarze pełnym 
lub skróconym, 5 minut, po zakończeniu pytań. 
I dopiero po wyczerpaniu – uwaga: po wyczerpaniu 
– dyskusji zakończy się ten etap, w którym moż-
na zgłaszać wnioski o charakterze legislacyjnym. 
Tym momentem jest wypowiedzenie przeze mnie 
zdania: „Zamykam dyskusję”. To nastąpi dopiero 
po tych elementach.

Czy to państwa satysfakcjonuje?
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

po tym wyjaśnieniu wycofuję wniosek o przerwę.)
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jackowski.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę o ciszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W nawiązaniu do wypowiedzi mojego przedmów-

cy, pana senatora Klicha, powiem tak: myślę, że nie 
ma co licytować się, kto był bardziej inwigilowany, 
a kto mniej inwigilowany, mogę pana senatora Klicha 
zapewnić, że wcześniej niż on byłem poddany inwi-
gilacji przez służby aparatu przymusu PRL, mam 
status pokrzywdzonego i z tego tytułu…

(Głos z sali: …Wcześniej…)
Wcześniej, bo pan senator Klich powiedział, że 

był w 1978 r., a ja wcześniej, i tak wynika z akt IPN, 
więc…

(Rozmowy na sali)
Możemy o tych aktach też porozmawiać, to jest 

inny temat…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę! Pani Senator…)
Ale chciałbym powiedzieć, że wyciągam inne 

wnioski i uważam, że uwagi w stosunku do pana 
ministra Wąsika w rodzaju „ja byłem po tej stronie, 
a pan jest po drugiej” są nieuprawnione…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze 

Zientarski, bardzo proszę o ciszę.)
Powtórzę: takie uwagi, jakie padały pod adresem 

pana ministra Wąsika, są nie na miejscu. Uwagi, że 
był po drugiej stronie, a pan był po tej właściwej, to 
jest naprawdę bezsensowna dyskusja, ona nie wnosi 
nic merytorycznego do debaty nad ustawą, nad którą 
w tej chwili pracujemy.

się do dyskusji. Ustosunkowuje się jedynie do wnio-
sków o charakterze legislacyjnym, z którymi może 
się zapoznać. To jest ta strona argumentacji.

Jeżeli chodzi o odpowiedzi ministra na pytania 
i uwzględnienie ich w państwa wypowiedziach, to 
tak, jest to argument słuszny, ponieważ w zależności 
od tego, w jaki sposób minister odpowie na pytania, 
państwa głos w dyskusji może być inny. To jest ab-
solutna racja. Z tym że chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa fakty. Jeżeli teraz będziemy kontynuować dys-
kusję, to wrócimy do zadawania pytań po powrocie 
pana ministra, więc to nie jest ograniczenie państwa 
prawa do zadawania pytań. A po wyczerpaniu pytań 
wracamy do dyskusji i każdy z państwa będzie miał 
możliwość… Ci, którzy nie zabierali głosu w dysku-
sji, będą mieli prawo do pełnej wypowiedzi dziesię-
ciominutowej, a ci, którzy zabrali głos i ewentualnie 
będą chcieli rozszerzyć swoją wypowiedź czy głos 
w dyskusji, będą mieli prawo do kolejnej, pięciomi-
nutowej wypowiedzi. A jak państwo pamiętają, przy 
krótkich przekroczeniach czasu nie robimy z tego pro-
blemu, tak jak było w trakcie zadawania pytań. Więc 
mój wniosek o to, żeby nie kończyć dyskusji, wynika 
jedynie z dbania o nasz czas, a nie ma żadnego…

(Rozmowy na sali)
Tylko skończę, Panie Marszałku, jeszcze dwa 

zdania.
Tak więc mój wniosek nie ma charakteru ogranicze-

nia w jakimkolwiek stopniu państwa głosów ani w dys-
kusji, ani w przypadku zadawania pytań. Możemy jedy-
nie wykorzystać te 2 czy 3 godziny na kontynuowanie 
dyskusji. Jeżeli – jeszcze raz chcę to podkreślić – potem 
w związku z kolejnymi pytaniami państwo będą chcieli 
uzupełnić swoją wypowiedź, po raz kolejny taką moż-
liwość wszyscy będą mieli. Po prostu zaoszczędzimy 
kilka godzin w czasie naszych obrad. Ale oczywiście 
jeżeli państwo zdecydują, że nie, to rozstrzygniemy to, 
ogłaszając przerwę lub nie ogłaszając przerwy.

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja rozumiem, że po tych pytaniach wrócimy jeszcze 

do dyskusji. To jest istotne, dlatego że przecież do za-
kończenia dyskusji można zgłaszać wnioski legislacyjne. 
Jeżeli tak, to ja rezygnuję i wycofuję się w tej chwili 
z dyskusji, zapiszę się wtedy, kiedy zakończą się pytania.

(Głos z sali: Ja też.)
Poproszę pana sekretarza…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dokładnie tak.
Szanowni Państwo, jeszcze raz, abyśmy byli 

precyzyjni: ci z państwa, którzy chcą zabrać teraz 

(wicemarszałek G. Czelej)
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(senator J.M. Jackowski) (Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: A zgłaszał się 
pan do dyskusji?)

(Senator Andrzej Misiołek: Nie, nie zgłaszałem się.)
Panie Marszałku, ja bardzo proszę o odliczenie 

tego czasu, bo nie mogę zabierać głosu…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Jeszcze raz, 

Panie Senatorze, bardzo…)
(Senator Andrzej Misiołek: Kiedy byłem tutaj 

u pana?)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Jest pan za-

pisany do pytań.)
(Głos z sali: Misiołek, na miejsce!)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Musicie pań-

stwo…)
(Senator Andrzej Misiołek: Faktycznie, ale nie do 

debaty. Zgłaszałem się jako trzeci do pytań, a przez 
2,5 godziny nie uzyskałem…)

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Przepraszam, 
zgłaszacie się po sześciu, skąd mam…)

(Senator Andrzej Misiołek: Uważam, że jestem 
sekowany, i zgłoszę to…)

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: A proszę bar-
dzo.)

(Senator Stanisław Kogut: O, jacyście wszyscy 
biedni.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o kontynuowanie…)

Mam nadzieję, Panie Marszałku, że ten czas został 
odliczony.

To ja jeszcze raz zacznę drugi akapit mojej wy-
powiedzi.

To za rządów PO‒PSL drastycznie wzrosła liczba 
podsłuchów. Dziś politycy Platformy, atakując obecny 
rząd, próbują odwrócić uwagę od praktyk w czasach 
rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, gdy inwigi-
lowano obywateli na masową skalę. Np. w 2011 r. 
prokuratury, Policja, służby, ale także sądy zwracały 
się o billingi dokładnie 1 milion 856 tysięcy 888 razy. 
Przełomowy był rok 2009, gdy Policja, sądy, proku-
ratura i służby ponad milion razy zbierały wiedzę 
o Polakach, jaką można wyczytać z informacji o po-
łączeniach telefonicznych. Już wówczas został ustano-
wiony rekord na skalę Unii Europejskiej. Podkreślam: 
rekord na skalę Unii Europejskiej. Te instytucje zwra-
cały się do operatorów sieci komórkowych i stacjo-
narnych przede wszystkim o wykaz połączeń, czyli 
billingi, ale także o spis miejsc, w których znajdował 
się abonent, gdy jego komórka logowała się BTS, czyli 
stacji bazowej, wraz z momentem rozpoczęcia połą-
czenia i czasem jego trwania. Pytania dotyczyły też 
wysyłanych SMS.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 

bardzo proszę o ciszę.)
Ponadto okazało się, że w czasach rządu PO‒PSL 

tajna grupa policjantów miała podsłuchiwać dzien-

Chciałbym też zauważyć, że mamy w tym roku 
dwa szczególne wydarzenia o charakterze między-
narodowym: Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt 
NATO, który odbędzie się w Warszawie. Oba te wy-
darzenia mają istotne znaczenie, ponieważ wiadomo, 
że w trakcie takich wydarzeń może dojść do zdarzeń, 
które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pań-
stwa, względnie dla bezpieczeństwa poszczególnych 
obywateli.

W związku z tym jest chyba oczywistością, że 
skoro Platforma Obywatelska nie przeprowadzi-
ła tej ustawy w czasie, gdy można było to spokoj-
nie zrobić przez te miesiące po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., to jest przeja-
wem odpowiedzialności, że obecny rząd czy obecna 
większość parlamentarna – bo to jest projekt posel-
ski – przygotowała stosowny projekt ustawy i że go 
procedujemy.

I rozwinę to, co powiedziałem. Wnioski formalne 
o przerwy, o utajnienie obrad, bez uzasadnienia, to 
w moim głębokim przekonaniu działanie obstruk-
cyjne, które polega na przedłużeniu prac i stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Bo jeżeli ta 
ustawa nie byłaby uchwalona w stosownym czasie, 
tak żeby pan prezydent mógł złożyć pod nią podpis, 
to 7 lutego mielibyśmy państwo, które jest sparaliżo-
wane w istotnym aspekcie swojego funkcjonowania.

(Głos z sali: Brawo!) (Oklaski)
A skoro już tak powiedziałem, to chciałbym też 

powiedzieć, że cała ta tyrada wygłaszana tutaj o obro-
nie praw obywatelskich… Używanie takiej bardzo 
podniosłej retoryki jest w moim głębokim przekona-
niu niezasadne. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczy-
ny. Otóż za rządów koalicji Platforma Obywatelska 
– PSL drastycznie wzrosła liczba podsłuchów. Dziś 
politycy Platformy, atakując obecny rząd, próbują 
odwrócić uwagę od praktyk w czasach rządu Donalda 
Tuska i Ewy Kopacz, gdy inwigilowano obywateli 
na masową skalę. Np. w 2011 r. prokuratury, Policja 
i służby, ale także sądy zwracały się o billingi do-
kładnie 1 milion 856 tysięcy 888 razy. Przełomowy 
był rok 2009, gdy Policja, sądy, prokuratura i służby 
ponad milion razy uzyskiwały o Polakach wiedzę, 
jaką można wyczytać z informacji o połączeniach 
telefonicznych…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku czy może być spokój? Bo trudno 

mi przemawiać w tym gwarze.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę, po raz kolejny.)
To ja zacznę jeszcze raz.
Za czasów rządów PO – PSL drastycznie…
(Senator Andrzej Misiołek: Do pytań nie byłem 

przez 2 godziny dopuszczony…)
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(senator J.M. Jackowski) cedowana ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości 
wejdzie w życie w tej postaci, w takim kształcie. 
Wiele przepisów budzi wątpliwości konstytucyjne 
i interpretacyjne, wielu przepisów, które gwaranto-
wałyby nasze prawa i wolności, w tej ustawie po pro-
stu nie ma. Na kilka chciałbym zwrócić uwagę pań 
i panów senatorów.

Przede wszystkim odnosi się to do niewystarcza-
jącej kontroli pozyskiwania danych telekomunika-
cyjnych, pocztowych czy internetowych. Praktycznie 
kontrola może mieć miejsce dwa razy w roku, i to na 
podstawie sprawozdania sporządzonego już po fakcie 
pobrania danych. Jest to więc kontrola następcza. 
Jeżeli takie uzyskanie danych miałoby miejsce w złej 
wierze, np. zostałoby dokonane przez funkcjonariu-
sza, który jest skorumpowany, to szkody wyrządzo-
ne obywatelowi, nawet po ujawnieniu ich przez sąd, 
mogłyby być nie do odwrócenia.

Wątpliwości budzi także skuteczność takiej kon-
troli. Co roku o dane telekomunikacyjne jest około 
2 milionów wystąpień. Uprawnienia do kontroli będą 
miały tylko 42 sądy okręgowe. To oznacza, że na je-
den sąd może przypadać średnio 50 tysięcy przypad-
ków do sprawdzenia. Rodzi się uzasadniona obawa, 
że wobec takiej liczby spraw kontrola sądu będzie 
iluzoryczna, bo gdyby miała być rzetelna, to groziłoby 
to paraliżem wspomnianych sądów.

Następna wątpliwość, może najważniejsza, do-
tyczy niezdefiniowania w ustawie pojęcia danych 
internetowych. Autorzy ustawy odsyłają do ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ta ustawa 
została jednak uchwalona w 2002 r., czyli w czasie, 
gdy usługi świadczone w sieci były bez porównania 
mniej dostępne i rozbudowane niż obecnie. Od tego 
czasu powstały kolejne portale internetowe, sklepy 
elektroniczne, domy aukcyjne, internetowe strony 
dla pasjonatów czy hobbystów i wiele, wiele innych. 
I wbrew temu, co mówił na tej sali minister Wąsik, 
nowelizacja omawianej tu ustawy nie zabezpiecza 
w pełni praw i wolności użytkowników internetu. To, 
co dziś mieści się w zakresie korzystania… i właści-
wości usług, może dotyczyć spraw intymnych, wraż-
liwych, których treści nie wolno ujawniać bez wyraź-
nego postanowienia sądu. Pozostawienie w ustawie 
pojęcia „dane internetowe” bez konkretnej, wyraźnej 
definicji oddzielającej techniczne dane o połączeniu 
od przesyłanych czy pobieranych treści grozi poważ-
nym naruszeniem praw człowieka i, oczywiście, na-
ruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej.

Ustawa rodzi więcej wątpliwości i pytań. Co z ta-
jemnicą dziennikarską, lekarską czy adwokacką? Co 
stanie się z materiałami operacyjnymi zawierającymi 
treści objęte tajemnicami służbowymi? Jak zabezpie-
czone będą materiały szczególnie ważne dla ochrony 
prywatności osób, które przypadkowo znalazły się 
w orbicie zainteresowania Policji lub służb? Dlaczego 

nikarzy, ich rodziny oraz prawników. Celem tych, 
w znacznej mierze nielegalnych, podsłuchów miało 
być inwigilowanie osób, które uznano za mające jaki-
kolwiek związek z tzw. aferą taśmową. Tego rodzaju 
działanie ukazuje, że to za czasów PO były łamane 
procedury i dokonano zamachu na demokratyczne 
państwo prawa. Dlatego zarzuty opozycji do obecnej 
nowelizacji przepisów o Policji są obłudne. 

Nowa ustawa w pełni uwzględnia zalecenia 
Trybunału Konstytucyjnego i nie daje żadnego nie-
kontrolowanego dostępu do danych telekomunikacyj-
nych obywateli, porządkuje i cywilizuje procedury 
pobierania danych niewymagające zgody sądów, pro-
cedury niszczenia danych, których służby nie wyko-
rzystały na potrzeby procesu karnego, oraz wreszcie 
procedury związane z niszczeniem zakazów dowodo-
wych i tajemnic zawodowych. Chroniona jest w pełni 
tajemnica spowiedzi i tajemnica adwokacka.

Informacja o tym, że będą kontrolowane e-maile, 
jest całkowicie nieprawdziwa i obliczona na podsyca-
nie atmosfery zagrożenia, zaś zarzut braku niezależ-
nej kontroli nad działaniami służb jest nieprawdziwy, 
ponieważ zawsze sądy będą organem, który nadzoruje 
postępowanie.

Warto podkreślić, że powstanie rejestr wszystkich 
pobranych danych z wykazem, do jakich celów zosta-
ły użyte, jak dużo i kiedy. Ten rejestr będzie przeka-
zywany do sądu. Sąd będzie mógł to skontrolować, 
a kontrola będzie upubliczniona. Mało tego minister 
sprawiedliwości raz w roku będzie musiał przekazać, 
co podkreślam, informacje, jak, ile i do czego służyły 
dane, które pobrały służby. Organizacje pozarządowe 
nie będą musiały ich wyciągać pokątnie w formie 
zapytań publicznych, opinia publiczna będzie mogła 
je ocenić, wszystko będzie odbywało się przy odsło-
niętej kurtynie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Art. 5 ustawy zasadniczej stanowi, że 

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nie-
naruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności 
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli, art. 47 wspomaga ten obowiązek prawem 
do ochrony prawnej życia prywatnego, a art. 49 za-
pewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania 
się. Te fundamentalne zasady gwarantujące nasze 
prawa i wolności mogą zostać zagrożone, jeżeli pro-
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(senator S. Rybicki) Senator Piotr Zientarski:

Na dobrą sprawę dopiero zaczynam w tej chwili.
Wysoki Senacie!
Nie mogę się nie odnieść do opinii pana ministra – 

już nieco stonowanej, ale na posiedzeniu komisji była 
ona bardzo mocno eksponowana – że to jest prawie 
zupełnie propozycja senacka, a jeśli zmieniona, to 
tylko w ograniczonym zakresie, czyli proobywatelska 
wersja… No, absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. 
Zaprzeczam w sposób zdecydowany.

Były też pytania i wynikało… No, nie chcę tego 
oceniać, ale dziękowanie Senatowi, podczas gdy rze-
czywiście wówczas senatorowie PiS, a później obecna 
większość parlamentarna, byli przeciwni temu sfor-
mułowaniu… Myślę, że to podziękowanie jest nie na 
miejscu. Ale to pomijam.

Rzeczywiście, mamy pełną odpowiedzial-
ność i dlatego zabranie się za tę ustawę wynika-
ło przede wszystkim z przyjętego dwie kadencje 
wcześniej, z inicjatywy marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza, pomysłu realizacji orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. To wynikało z przestrzegania przez 
nas regulaminu i obowiązku, który sobie sami na-
rzuciliśmy – wykonywania orzeczeń. I rzeczywiście 
materia była bardzo skomplikowana. Wydawało się, 
że tu musi być współpraca z rządem i dlatego zaczę-
liśmy trochę późno, ale widząc, że nie ma… Przede 
wszystkim w poczuciu obowiązku w kwestii tego, co 
robiliśmy konsekwentnie – bo w poprzedniej kaden-
cji przygotowaliśmy około 100 inicjatyw wykonania 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – przygotowa-
liśmy i to… Oczywiście to nie jest nasza ustawa. To 
jest nasza inicjatywa, która już wówczas, i zwraca-
łem na to uwagę w komisjach, wymagała pewnych 
uzupełnień właśnie w Sejmie, chociażby w kwestii 
informowania obywateli o przeprowadzonej inwigi-
lacji ex post. I tego rzeczywiście nie było, ale myśmy 
o tym mówili. Ustawę można nazwać senacką wtedy, 
kiedy ona do nas wróci i my… Bo, jak powiedziałem, 
gdyby to nie było w Sejmie załatwione, to my oczy-
wiście taką poprawkę byśmy wnieśli. I tylko w tym 
zakresie – co było zauważane, ale przez nas – nie wy-
konaliśmy orzeczenia trybunału. W innym przypadku 
opinie były jednoznaczne: wykonaliśmy orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, widzieliśmy 
potrzebę – i ta dyskusja trwała – nowelizacji ustawy 
w niedalekiej przyszłości, ale nie przy tym pilnym 
wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
Zresztą nam nie pozwala na to regulamin, który sami 
przyjęliśmy. Tylko w ramach wykonania orzecze-
nia, a nie szerzej. Dlatego, działając zgodnie z re-
gulaminem, nie zajęliśmy się problemem interne-
tu, ponieważ problem internetu generalnie nie był 
przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
I dlategośmy – powtarzam – wykonując orzeczenie, 

w ustawie nie znalazła się, mimo uwag prokurato-
ra generalnego, który stoi na straży przestrzegania 
praworządności, zasada subsydiarności? Pytań jest 
oczywiście wiele, wiele ich padło, choć na bardzo 
wiele z nich nie padły konkretne odpowiedzi.

Wysoka Izbo! 
Odrębną, ale jakże istotną kwestią, którą chcę po-

ruszyć, jest związek pomiędzy procedowaną ustawą 
o Policji a ustawą o prokuraturze, która być może już 
jutro trafi do Senatu. Jakie mogą być konsekwencje wza-
jemnych relacji przepisów zawartych w obu ustawach? 
Otóż w projekcie ustawy o prokuraturze czytamy, że 
urząd prokuratora generalnego sprawuje minister spra-
wiedliwości. Takie rozwiązanie niesie za sobą poważne 
konsekwencje, do oceny znaczenia najpoważniejszych 
tajemnic obywateli dopuszczony będzie bowiem polityk 
wskazany przez partię rządzącą, a nie profesjonalista 
wyłaniany w obiektywnym konkursie.

Podobne obawy rodzi również rozporządzenie pre-
zesa Rady Ministrów, wyposażające ministra koordy-
natora służb specjalnych w prawo do żądania informa-
cji od służb specjalnych, w tym informacji niejawnych, 
dokumentów, analiz czy sprawozdań okresowych lub 
dotyczących konkretnej sprawy. W kontekście wspo-
mnianych uprawnień i upolitycznienia prokuratury 
rodzi się obawa, brak pewności, niepokój, czy cien-
ka granica pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa 
państwa a potrzebami politycznymi rządu nie zostanie 
przekroczona. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku! 

Wysoka Izbo! Mam sporo materiału, obawiam się, 
że w jednym wystąpieniu nie zdążę wyczerpać pro-
blematyki. Myślę, że będzie też potrzeba, by w obec-
ności pana ministra, już po serii ostatecznie zadanych 
pytań, wrócić jeszcze do dyskusji. Ale…)

Przepraszam.
Kończąc prowadzenie obrad – bo oddaję prowa-

dzenie obrad panu marszałkowi – chciałbym prze-
prosić, jeżeli źle wpisaliśmy pana senatora Andrzeja 
Misiołka przy ustalaniu kolejności zadawania py-
tań. Nie wynikało to ze złej woli i, jak obawiał się 
pan senator, sekowania, tylko po prostu ja czytałem 
według listy, więc jeżeli niewłaściwie zapisaliśmy 
w kolejności pana senatora, to proszę o przekazanie 
moich przeprosin.

Bardzo proszę, panie Senatorze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)
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(senator P. Zientarski) nia przestępstw okazały się bezskuteczne. To jest, pro-
szę państwa, zasada subsydiarności, o której mówią 
praktycznie wszystkie opinie fachowe – powtarzam: 
wszystkie. To jest bardzo ważna kwestia, która musi 
być wprowadzona. Ona wynika nie tylko z orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego. Jak można mówić, 
proszę państwa, że ta forma jest light w stosunku do 
naszego przedłożenia, jeśli według niego na zasadzie 
subsydiarności najpierw stosować środki lekkie, że 
tak powiem, a dopiero gdy okażą się one bezskutecz-
ne… Oczywiście w sytuacjach pilnych, ważnych, na-
głych, dotyczących bezpieczeństwa państwa sytuacja 
jest inna. Ale mówimy o pewnych zasadach. I dlate-
go proponujemy wprowadzenie we wszystkich tych 
przypadkach zasady subsydiarności sięgania po dane, 
zgodnie z którą po dane telekomunikacyjne można 
sięgać jedynie wówczas, gdy inne środki okazały się 
bezskuteczne albo nieprzydatne.

I uwaga ogólna. Proszę państwa: nie można nam 
zarzucać braku odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo państwa. Dla nas bezpieczeństwo państwa jest 
równie ważne, co najmniej tak samo ważne… To my 
jesteśmy w opozycji, a to opozycja może się bardziej 
obawiać inwigilacji. I to jest naturalne, wynikające 
z istoty rzeczy. To jest tak ważna ustawa, że… Proszę 
państwa, w ciągu 24 godzin od pomysłu do podpisu 
prezydenta uchwalało się tu ustawy, które nie miały 
deadline’u, które nie były – nie będę tutaj oceniał ich 
ważności – pilne w sensie takim, że bez nich zawali 
się bezpieczeństwo państwa, że się zawali, a nie że 
państwo będzie lepiej funkcjonować… Nie chcę w tej 
chwili mówić o innych problemach, żeby tutaj nie 
wprowadzać innych wątków. Proszę państwa, skoro 
my robimy jakieś nadzwyczajne posiedzenie, siedzi-
my po nocach, kosztem Wigilii i Sylwestra – a teraz 
jeszcze ta sobota – to, przepraszam bardzo, ale może 
być i nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, który przyj-
mie nasze poprawki. Czy to jest wyraz nieodpowie-
dzialności, że chcemy zgodnie nie tylko z wolą wielu 
obywateli, ale przede wszystkim fachowców, proszę 
państwa, prawników… To jest przecież instrument 
prawny. Ja potem zapytam pana ministra, który nie 
jest prawnikiem, który kompletnie myli pojęcia praw-
ne i wykazuje się totalnym, powiem wprost, dyletanc-
twem prawnym, który mówi, co ma być w sentencji 
orzeczenia trybunału…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
proszę zmierzać do konkluzji.)

Właściwie to jestem w 1/4 tego, co chcę powie-
dzieć.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale minęło 10 mi-
nut.)

Proszę państwa, składam wiele poprawek, które, 
generalnie rzecz biorąc, wprowadzają zasadę subsy-
diarności, wprowadzają możliwość ex-post dowia-
dywania się, dzięki orzeczeniu sądu, o inwigilacji, 

o to nie wnosili… Ale w dyskusji wiedzieliśmy, że 
istnieje potrzeba takiej ustawy. Oczywiście, trzeba 
ją przygotować, ale poważnie, nie tylko po wysłu-
chaniu, formalnym, często bardzo formalnym, tylko 
z uwzględnieniem autorytetów. Bo, proszę państwa, 
kto podgrzewa atmosferę, pytam. My? Przecież my 
słowa nie powiedzieliśmy, póki nie przyszły opinie 
wszystkich tych instytucji, o których tutaj była mowa, 
wszystkich korporacji, organizacji, fundacji helsiń-
skiej, Panoptykonu i innych obywatelskich organi-
zacji, których głosu słuchaliśmy 2 dni temu w wy-
słuchaniu obywatelskim. Przyszli przedstawiciele 
np. Akcji Demokracji i przynieśli ponad 10 tysięcy 
podpisów obywateli, którzy protestują – kto więc 
podgrzewa atmosferę – i uważają, że absolutnie in-
ternet nie może być inwigilowany w takiej formie. 
Oczywiście, wiemy, że istnieje dotychczasowa usta-
wa, która pozwalała na to, ale nie w takiej formie i nie 
w takim zakresie.

Chciałbym przytoczyć kilka różnic między tym, 
cośmy zrobili, wykonując orzeczenie trybunału, 
a dzisiejszym przedłożeniem.

Po pierwsze, o czym powiedziałem na początku, 
kontroli operacyjnej będzie podlegało także uzyski-
wanie i utrwalanie danych zawartych w informa-
tycznych nośnikach danych, w systemach informa-
tycznych i teleinformatycznych. Projekt senacki nie 
obejmował tego zagadnienia, nie stanowi to wykona-
nia wyroku. I to podstawowy zarzut.

Po drugie – drobna rzecz – szefowie służb upo-
ważnić mogą swoich zastępców do składania wnio-
sków. Już nie szefowie, już niżej, już zastępcy. To 
jest bardzo ważne dla rangi pewnych czynności, tak 
jak ważne było dla nas, czy Sąd Najwyższy, czy sąd 
okręgowy… To jest bardzo ważne. Przecież były orze-
czenia, pamiętamy, że podpis wiceministra powołu-
jącego sędziego jest nieważny, bo musi być podpis 
samego ministra. To są drobne rzeczy, ale ważne dla 
rangi problemu, dla jego, że tak powiem, szerokości. 
Bo co to znaczy? Że minister nie jest w stanie pod-
pisać, tylko musi upoważnić… Że nie jest w stanie 
zapanować nad sytuacją?

Po trzecie, projekt senacki definiował, co stanowi 
dokumentację materiałów zgromadzonych podczas 
kontroli operacyjnej. I było to dokładnie określone, 
dzięki temu wiadomo było, co może być ewentualnie 
niszczone jako zbędne. W tej chwili nie mamy takiej 
pewności, nie mamy takiego katalogu.

Po czwarte, kwestia dostępu do billingów i danych 
lokalizacyjnych wrażliwych ze względu na prawa 
i wolności obywatelskie. Projekt senacki dopuszczał 
pozyskiwanie takich danych jedynie wtedy, gdy środ-
ki zastosowane w celu rozpoznawania, zwalczania, 
tak jak tutaj cytowała dzisiaj pani senator, i wykrywa-
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(senator P. Zientarski) kuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To 
jest to, nad czym pewno będziemy pracować szybko, 
nieoczekiwanie, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, czy 
w nocy, czy w dzień, bez przygotowania, bo ja nie 
czuję się do tego przygotowany. Nie miałem czasu, nie 
wiedziałem o tym, że będziemy na ten temat dysku-
tować na tym posiedzeniu Sejmu. Więc ja oczywiście 
będę protestował przeciwko tak nagłemu trybowi po-
stępowania, tym bardziej że mogę się tu powołać na 
konstytucję, na art. 123 konstytucji, który wyraźnie 
mówi, że ustawy rządowe to jest ta ścieżka szybka, 
która może być realizowana ewentualnie, w przypad-
ku odpowiedniego uzasadnienia itd., a my proceduje-
my nad ustawą poselską w jakimś tempie ekstra, na 
podstawie pewnego zapisu, który mamy w statucie, 
stanowiącego, że można skrócić te terminy.

Teraz wracam do dzisiejszej dyskusji. Proszę pań-
stwa, ja nie odpowiedziałem, bo nie chciałem zejść 
do pewnego poziomu, do którego zszedł pan minister, 
gdy powiedział o tym dziecku, o zagrożeniu życia 
i zdrowia. Pani premier też ostatnio mówiła o głodują-
cych dzieciach w Polsce, w Strasburgu o tym mówiła. 
Ja nie chcę grać na tych instynktach.

Proszę państwa jest sprawą jasną i całkowicie 
oczywistą, jeżeli chodzi o zmiany, które dokony-
wane są w tej ustawie, że kontrola następcza, pre-
wencja spowoduje to, że osób, które będą w jakiś 
sposób inwigilowane, będzie bardzo dużo. Można 
to będzie sprawdzić tylko na podstawie półrocznego 
zestawienia, bo sąd nie będzie miał żadnej możliwo-
ści sprawdzenia, czy to były słuszne działania, czy 
niesłuszne działania. Pewno każdy z nas ma szansę 
być tam jakąś pozycją, nie wiem, ja może będę pod 
pozycją 3 miliony 541 tysięcy 832, która będzie mogła 
być sprawdzona, ale ponieważ nie będzie czasu, nie 
będzie wiadomo, czy to było akurat zasadne, czy nie 
było zasadne.

Dlatego ja pytałem pana ministra o to, czy to tak 
miało być, jeżeli chodzi o trybunał. Pytałem, bo ja 
bym chciał teraz do swoich wyborców pojechać i po-
wiedzieć: tak, Szanowni Państwo, będziecie wszyscy 
inwigilowani w tym internecie, tu szczególnie, już nie 
mówię o innych sprawach, a winowajcą jest Trybunał 
Konstytucyjny, bo on tak nakazał. Oczywiście nie 
jest to prawdą. Tak jak pan Piotr Zientarski przede 
mną mówił, sprawa internetu to jest sprawa całkowi-
cie oddzielna, w poprzedniej propozycji nie była ona 
szczególnie wyartykułowana. A jakie rozwiązania tu 
się znajdą, to zależy oczywiście od państwa, od nas 
wszystkich, którzy będziemy nad tą ustawą głosować.

Pozostaje tylko pytanie, czy ta ustawa zostanie 
przyjęta. My czasem procedujemy bardzo szybko, 
zdarza się nam, że ustawa w 24 godziny przecho-
dzi przez Sejm i Senat, inna w 36 godzin. Państwo 
tu mówicie, że 7 lutego to już, już nadchodzi, a ja 
mogę powiedzieć, że pewno, nadchodzi, ale jesz-

poprawiają zasady… Nie przedstawiłem wszystkich 
różnic między projektem pierwotnym a obecnym, 
a ich jest, proszę państwa, jeszcze sześć, bardzo istot-
nych, które tutaj mam wypisane. Proszę państwa, pan 
minister powiedział na koniec posiedzenia komisji, 
że właściwie to nie jest ta sama, tylko na bazie… 
No, proszę państwa, na takich samych fundamentach 
można wybudować zupełnie inny dom. Na podstawie 
podobnego projektu można wybudować piękny dom 
i można wybudować dom bez okien. Prawda? A na 
początku podobny zupełnie… Proszę państwa, to nie 
są niuanse – to są bardzo istotne sprawy. Dlatego 
zgłaszam wiele poprawek. To jest na 20 stronach, bo 
to dotyczy przecież 9 ustaw. Składam te poprawki 
na ręce pana marszałka i zastrzegam, że dalszą część 
wystąpienia będę chciał… Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wydaje mi się, że za chwilę przekroczymy kolejną 

granicę, kolejny Rubikon. Można by nawet zapytać: 
quo vadis? Tak, to byłoby dobre pytanie. 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, waż-
na ustawa… Wiadomo, jaki jest efekt: Trybunału 
Konstytucyjnego praktycznie nie ma i przez najbliż-
szy czas nie będzie funkcjonował. Czy do końca ka-
dencji? Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.

Ustawa o służbie cywilnej. Niedawno nad nią pro-
cedowaliśmy. Mówiliśmy o tym, że w tej chwili nie 
trzeba wykazać się żadnym doświadczeniem, lepiej 
przynależnością partyjną. Trwa wymiana na stanowi-
skach służby cywilnej. Mnóstwo osób boi się o pra-
cę, odchodzi na emeryturę. Ja sam znam wiele osób, 
które zgłaszają, że choć są w wieku emerytalnym, to 
pracowałyby, ale wolą iść na emeryturę. Pewno w tym 
roku, gdy to podsumujemy, to zobaczymy, o ile więcej 
osób poszło na emeryturę. A biorąc pod uwagę jesz-
cze to, że chcecie państwo obniżyć wiek emerytalny 
do 65 lat, zaczynam się bać o te emerytury.

Następna sprawa to ustawa medialna. Też już moż-
na zauważyć, jakie zmiany następują, jaka jest uprzej-
mość, jak jedna telewizja drugiej telewizji udostępnia 
łącza. No, proszę państwa, dużo z tego widać, co się 
dzieje. Inaczej to odbieramy i inaczej miało być.

Dzisiaj procedujemy nad tą ustawą, ale jest jeszcze 
jedna ważna sprawa, to, o czym wspominał tu mój 
poprzednik, czyli kwestia połączenia funkcji pro-



56
9. posiedzenie Senatu w dniu 28 stycznia 2016 r. 

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

(senator P. Florek) Może pozwolę sobie odczytać dłuższe uzasadnie-
nie w tej kwestii. Myślę, że jak to odczytam, to będzie 
to trwało krócej.

Szanowni Państwo! 
W swoim dotychczasowym orzecznictwie 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się 
w sprawie konstytucyjności przepisów, które regulują 
ingerencję w sferę prywatności jednostek oraz złama-
nie tajemnicy korespondencji w związku z prowadze-
niem czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 
uprawnione służby. W swym orzecznictwie Trybunał 
Konstytucyjny nie negował dopuszczalności stoso-
wania takich metod w demokratycznym państwie 
prawa, a nawet wielokrotnie podkreślał, że kontrola 
operacyjna pozwala zapobiegać przestępstwom oraz 
poprawia ich wykrywalność. Ma to ścisły związek ze 
zmieniającą się specyfiką działalności przestępczej 
oraz wykorzystywaniem przez przestępców nowych 
technologii, co sprawia, że tradycyjne metody ściga-
nia cechują się ograniczoną skutecznością.

Biorąc pod uwagę fakt, że dopuszczenie stoso-
wania wskazanych technik operacyjnych stanowi 
formę ograniczenia wolności jednostki, Trybunał 
Konstytucyjny stanowczo podkreślał, że konieczne 
jest precyzyjne uregulowanie zakresu możliwych 
ograniczeń oraz procedury w akcie normatywnym 
co najmniej rangi ustawy, i to w sposób zapewniający 
przewidywalność rozstrzygnięć wydawanych przez 
organy władzy publicznej. Z art. 31 ust. 3 konstytucji 
wyraźnie wynika konieczność ustawowego uregu-
lowania ograniczeń prawa do ochrony prywatności, 
ujętego w art. 47, wolności i ochrony tajemnicy ko-
munikowania się, określonych w art. 49, oraz auto-
nomii informacji, zagwarantowanej w art. 51 ust. 1 
konstytucji.

Trybunał wielokrotnie wskazywał na koniecz-
ność zapewnienia sądowej kontroli nad prowadze-
niem czynności operacyjno-rozpoznawczych, co 
ma stanowić o gwarancji przestrzegania prawa oraz 
wyeliminować przypadki nadużyć w tym zakresie. 
Zapewnienie takiej kontroli jako jednego z podstawo-
wych standardów demokratycznego państwa prawa 
nie powinno wzbudzać żadnych wątpliwości. 

Dlatego też należy stwierdzić, że pozostawienie 
uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 
ósmym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 r. ustawy 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw bez proponowanych poprawek tworzy sytuację, 
w której posłowie, senatorowie oraz prezydent RP są 
szczególnie narażeni na daleko idące ograniczenie 
tajemnicy, jaką są zobowiązani zachować. Art. 180 
kodeksu postępowania karnego wprowadza istotne 
ograniczenia co do grona podmiotów mogących swo-
bodnie zeznawać. Ograniczenie to jest związane nie 
tylko z koniecznością zagwarantowania tajemnicy ad-
wokackiej, notarialnej, radcy prawnego, lekarskiej, ale 

cze troszeczkę czasu jest. Pozostaje pytanie, czy 
my powinniśmy tak procedować, czy gdy z góry 
wiemy, i takie zapowiedzi są, że ta ustawa i tak bę-
dzie nowelizowana, i to jest tylko kwestia czasu… 
Zadawałem pytanie, czy to będzie w lutym, czy to 
będzie w marcu, bo ona musi być nowelizowana, 
ponieważ są w niej błędy formalne, o których na-
wet już nie chcę mówić, ale wiem, jakie błędy są 
w tej ustawie. Jak państwo tego nie zauważycie, to 
wasza strata. Ale ta ustawa będzie nowelizowana 
i w związku z tym pozostaje pytanie, czy rzeczywi-
ście mamy przekroczyć tę kolejną granicę Rubikonu, 
w sobotę przekroczyć następną granicę… Czy w tym 
kierunku zmierzamy i czy tak ma wyglądać kształ-
towanie prawa w Polsce? No, ja się z tym nie zga-
dzam. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, chociaż nie są-
dzę, żebyśmy przekraczali granicę Rubikonu.

Pan senator Piechota.
(Senator Marek Borowski: Ale Rubikon przekra-

czamy…)
Tak, Panie Senatorze, bo Rubikon to rzeka. 

Nawiązywałem do słów pana senatora Florka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć poprawki do nowelizacji ustawy 

o Policji. Nie ukrywam, że one są zbliżone do wcze-
śniej złożonych poprawek, z których części wycofał 
się pan marszałek Borowski, i poszerzone są jeszcze 
o jeden punkt. 

Chodzi mi o zapis w brzmieniu: „W sprawach 
dotyczących kontroli operacyjnej lub udostępniania 
danych telekomunikacyjnych i pocztowych albo wy-
korzystania materiałów z tych czynności w postępo-
waniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 
i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowie-
nie wydaje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”. 
Chciałbym, żeby ta poprawka została ujęta w art. 1 
pkt 1 lit. h po ust. 15j. Tak samo w art. 2 tej ustawy – 
nie będę już wymieniał kolejnych podpunktów – oraz 
w art. 3, art. 6, art. 7 i art. 12. 

Dodatkowo proponuję zapis w brzmieniu: 
„W sprawach dotyczących danych, o których mowa 
w ust. 1 oraz w art. 20cb ust. 1, w odniesieniu do 
posłów, senatorów i Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego”.



57
9. posiedzenie Senatu w dniu 28 stycznia 2016 r. 

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

(senator L. Piechota) weźmie pod uwagę to, jak istotnym, skomplikowanym 
i rozbudowanym procesem jest tworzenie prawa. Nie 
można dopuścić do sytuacji, w której osoby zaanga-
żowane w ten proces mogą podlegać jakimkolwiek 
wpływom wykraczającym poza obowiązujące normy. 
Dlatego też należy im zapewnić niezależność oraz 
stworzyć takie gwarancje, które uniemożliwiają wy-
wieranie na nich wpływu.

Podstawową, konstytucyjną gwarancję niezależ-
ności parlamentarzystów oraz prezydenta stanowi 
immunitet, dzięki któremu niemożliwe jest wpływa-
nie na działalność, jaką podejmują w ramach sprawo-
wanego mandatu. Immunitet nie może jednak gwa-
rantować bezkarności, co mogłoby stanowić źródło 
licznych patologii. Dlatego też nie do zaakceptowania 
byłaby sytuacja, w której organy państwowe upraw-
nione do prowadzenia czynności…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Augustyn, bardzo panu dziękuję 

za pomoc.
Dlatego też nie do zaakceptowania byłaby sytuacja 

w której organy państwowe uprawnione do prowa-
dzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych nie 
mogłyby w uzasadnionych przypadkach podejmować 
odpowiednich działań w stosunku do osób posiada-
jących immunitet. Dając organom państwa opisane 
możliwości, należy jednak pamiętać o konieczności 
stworzenia mechanizmów kontroli, które zagwaran-
tują, że uprawnienia te nie będą nadużywane, tym 
bardziej że w przypadku prezydenta oraz parlamen-
tarzystów stwarza to potencjalne ryzyko wywierania 
na nich wpływu. Dlatego w przypadku tych osób ko-
nieczne jest istnienie ograniczenia w postaci kontroli 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Uzasadniając, dlaczego to akurat pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego miałby sprawować kontrolę, a nie 
właściwe sądy, należy zauważyć, że w przypadku 
parlamentarzysty i prezydenta mowa jest o szcze-
gólnym przypadku, tj. członkach władzy ustawo-
dawczej oraz przedstawicielu władzy wykonawczej. 
Czynności operacyjno-rozpoznawcze powinny być 
prowadzone w stosunku do tych osób w naprawdę 
wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach. 
Uzasadnione jest zatem, żeby wszystkie takie przy-
padki były rozpoznawane przez ten sam podmiot. 
Ponadto pozycja ustrojowa pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego z jednej strony wiąże się z wyjątkowym 
autorytetem, a z drugiej wymaga rozległej wiedzy 
prawniczej i ponadprzeciętnego doświadczenia zawo-
dowego, co gwarantuje rzetelne rozpatrzenie każdego 
przypadku.

Kwestią, która nie powinna być pominięta w ana-
lizie proponowanych poprawek, jest to, że z nowelizo-
wanej treści art. 20c ustawy o Policji wynika, że dane 
telekomunikacyjne oraz dane internetowe muszą być 
udostępniane policjantowi wskazanemu w pisemnym 

też z zapewnieniem swobodnego korzystania z tego 
prawa wszelkim osobom zobowiązanym do zacho-
wania tajemnicy zawodowej, tajemnicy związanej 
z pełnionym urzędem. Z przedstawionym przepi-
sem kodeksu postępowania karnego współgra art. 21 
ust. 2 ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senato-
ra, który stanowi, że poseł lub senator nie może być 
zobowiązany do udzielania informacji o osobie, która 
przekazała mu określone informacje lub przedstawiła 
opinię. Oba te przepisy należy traktować jako dopeł-
niające się, ponieważ regulacja zawarta w ustawie 
o sprawowaniu mandatu posła i senatora zapewnia 
prawo do nieujawniania źródeł informacji, a kodeks 
postępowania karnego gwarantuje zachowanie ta-
jemnicy w ogóle w ramach procesów toczących się 
na jego podstawie, niezależenie od roli procesowej 
sprawowanej przez parlamentarzystę.

Zaakceptowanie ustawy uchwalonej przez Sejm 
w obecnym kształcie czyni praktycznie niemożliwym 
stosowanie się do tego przepisu. Tego typu informacje 
będą mogły faktycznie być uzyskiwane bez wiedzy 
parlamentarzystów zainteresowanych nieujawnianiem 
informacji o osobach, które przekazują im informacje 
i opinie. Brak gwarancji zachowania poufności może 
w tym wypadku skutkować powiększeniem nieuf-
ności w stosunku do parlamentarzystów i niechęcią 
do współpracy z nimi. Wielokrotnie zdarza się, że 
wyborcy zgłaszają parlamentarzystom informacje 
o różnych nieprawidłowościach mających miejsce 
na terenie ich okręgów wyborczych, a jednocześnie, 
obawiając się konsekwencji z tym związanych, za-
strzegają, że chcą zachować anonimowość. Należy się 
więc spodziewać, że ilość spraw zgłaszanych przez 
osoby pragnące pozostać anonimowymi spadnie, 
przekładając się na ilość podejmowanych przez par-
lamentarzystów interwencji, które są, jak wiadomo, 
konieczne i niejednokrotnie pomagają rozwiązywać 
problemy, które nie byłyby rozwiązane bez interwen-
cji posła czy senatora.

Jak powszechnie wiadomo, zarówno prezydent, 
jak i parlamentarzyści mają dostęp do informacji 
niejawnych i w związku z tym są zobowiązani do 
tego, aby nie ujawniać takich informacji. Nie można 
zatem tworzyć stanu, w którym osoba zobowiązana 
do zachowania tajemnicy na podstawie choćby już 
wspomnianego art. 180 kodeksu postępowania kar-
nego w praktyce nie ma możliwości wywiązania się 
z tego obowiązku, ponieważ w każdej chwili może 
być objęta kontrolą operacyjną bez odpowiedniego 
nadzoru nad tą kontrolą.

Oprócz konieczności zagwarantowania możliwo-
ści zachowania tajemnicy nie można pomijać roli, jaką 
parlamentarzysta oraz prezydent Rzeczypospolitej 
mają w procesie tworzenia prawa, zwłaszcza gdy się 
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(senator L. Piechota) Drugim aspektem, który powinien być poddany 
głębokiej i daleko idącej analizie, jest zakres podmio-
tów uprawnionych do swobodnego dostępu do tak 
zwanych danych internetowych. Charakterystyczne 
jest, że w uchwalonym przez Sejm projekcie ustawy 
zakres tych podmiotów wydaje się być zbyt szeroki. 
Jak wielokrotnie zauważał w swoim orzecznictwie 
Trybunał Konstytucyjny, prowadzenie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych stanowi środek nad-
zwyczajny znacząco ingerujący w prawa i wolności 
obywatelskie, dlatego też uzasadnione jest ograni-
czenie zakresu podmiotów do tego uprawnionych do 
możliwie najwęższego ich grona, tj. jedynie takich 
podmiotów, dla których jest to faktycznie niezbędne 
do wykonywania swoich zadań.

Dokładna analiza tych dwóch aspektów prowadzi 
do wniosku, że proponowane zmiany są zbyt dale-
ko idące w stosunku do celu, jakiemu mają służyć. 
Zarówno zbyt łatwy dostęp do danych internetowych, 
jak i zbyt szeroki krąg podmiotów do tego upraw-
nionych nie sprzyja zrealizowaniu celu proponowa-
nych zmian, jakim jest wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Wejście w życie proponowanych 
zmian, oprócz ewentualnej poprawy efektywności 
zwalczania przestępczości i wykrywania jej, tworzy 
bardzo duże pole do nadużyć i powstania patologii 
z tym związanych. 

Dlatego też niedopuszczalne jest pozostawienie 
ustawy w obecnym jej kształcie. Wymaga ona zmian, 
które faktycznie będą sprzyjać zwalczaniu przestęp-
czości, jednocześnie gwarantując poszanowanie 
prywatności obywateli, tj. pełnej realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego.

Z podobnych przyczyn wskazane jest, aby dostęp 
do wszelkich danych odnoszących się do posłów, se-
natorów oraz prezydenta RP były poddane kontroli 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem 
proponowanych poprawek nie powinno budzić wąt-
pliwości, że są one konieczne i jako takie powinny 
zostać przyjęte w niezmienionej formie.

Dziękuję, Panie Marszałku, i składam na pana ręce 
proponowane poprawki.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałem powiedzieć „Panie Ministrze”, ale pana 

ministra nie ma.
Po pierwsze, chcę zwrócić uwagę, tak jak pan se-

nator Florek, że ta ustawa jest częścią pewnego cyklu 

wniosku komendanta głównego Policji, komendanta 
CBŚ, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby 
przez nich upoważnionej. Taka regulacja zakłada brak 
jakiejkolwiek kontroli sądowej nad przekazywaniem 
danych przed wszczęciem czynności operacyjnych. 
Umożliwia to de facto prowadzenie kontroli prewen-
cyjnej nawet w przypadku braku jakichkolwiek prze-
słanek uzasadniających taką kontrolę.

W przypadku posłów, senatorów oraz prezydenta 
oznacza to możliwość swobodnego i nieskrępowane-
go dostępu osób nieuprawnionych do danych wraż-
liwych bez konieczności uzyskania zgody sądu, co 
w tym przypadku jest niedopuszczalne. Nie można 
się zgodzić na to, żeby w imię walki z przestępczością 
oraz zapobiegania jej tworzyć źródło potencjalnych 
patologii mogących sięgać władzy ustawodawczej 
oraz najwyższego przedstawiciela władzy wykonaw-
czej. Dlatego też, aby ograniczyć możliwość nadużyć 
w tym zakresie, konieczne jest zagwarantowanie są-
dowej kontroli zgodnie z proponowaną treścią po-
prawki. 

Poważne wątpliwości powinny wzbudzać też za-
pisy przyjętej przez Sejm ustawy, która pozwala na 
swobodny, praktycznie nieskrępowany dostęp do tzw. 
danych internetowych. Należy zastanowić się nad 
tym, czy środki i możliwości kontroli przyznawane 
w tej ustawie są adekwatne do celu, jakiemu ma ona 
służyć. W tej ocenie należy skupić się na analizie 
procedury dostępu do informacji oraz zakresu pod-
miotów do tego uprawnionych.

Po pierwsze, ustawa przyjęta przez Sejm stwarza 
bardzo uproszczoną procedurę dostępu do informacji 
internetowych, w której wszczęcie czynności ope-
racyjnych nie wymaga wcześniejszej kontroli za-
sadności tej decyzji dokonywanej przez sąd. Biorąc 
pod uwagę dynamikę aktywności internetowej, 
zrozumiała jest konieczność zapewnienia organom 
ścigania możliwości równie dynamicznej reakcji, 
nie może to jednak być równoznaczne z przyzwo-
leniem na całkowicie swobodne i nieskrępowane 
gromadzenie informacji o aktywności obywateli. 
W przypadkach skrajnej nieodpowiedzialności ze 
strony funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości 
może to doprowadzić do patologicznej sytuacji, 
w której informacje pozyskane w ten sposób mogą 
być wykorzystane w sprawach prywatnych albo stać 
się przedmiotem handlu informacjami np. w przy-
padku spraw rozwodowych. Dlatego też konieczne 
jest uzupełnienie tej procedury o sądowy nadzór 
jeszcze przed wszczęciem działań operacyjnych. 
Rozważenia wymaga jedynie szczególny sposób 
sądowej kontroli, który umożliwi odpowiednią dy-
namikę reakcji na potrzeby operacyjne organów 
ścigania.
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była nieprawda. To pan minister, tu stojąc, urzędnik 
publiczny wysokiej rangi kłamie, mówiąc, że ja źle 
odczytuję zdanie z opinii GIODO, a ono brzmi tak: 
tymczasem projektowane przepisy w żadnej sytuacji 
nie przewidują przeprowadzania kontroli uprzedniej, 
nawet gdy miałyby zostać pozyskane dane dotyczące 
bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, 
o której mowa w art. 180 §2 postępowania karnego.

Owszem, konsultowałem to z lepiej znającymi się 
na rzeczy w przypadku tzw. działań operacyjnych, 
tam pewna kontrola jest, ale konia z rzędem temu, 
kto udowodni, że pozyskiwanie danych to nie jest 
działanie operacyjne. Proszę, niech ktoś to rozgrani-
czy, niech spróbuje.

Proszę bardzo, pan minister mówił, kierując to 
do mnie, więc cóż, w powietrze tym razem kieruję 
swoją wypowiedź, że tak, w projektowanej ustawie, 
w projekcie jest przewidziana kontrola sądu. Prawda? 
I rzeczywiście, kontrola sądu okręgowego i innych 
rodzajów sądu jest przewidziana, tylko że zapomniał 
dodać, że zaproponowane formy kontroli są stanow-
czo niewystarczające, że przepisy nie nakładają na 
Policję ani inne służby żadnych obowiązków poza 
przekazywaniem sądom raz na 6 miesięcy sprawoz-
dań itd. Proszę państwa, naprawdę są granice, któ-
rych się nie powinno przekraczać. Państwo oprócz 
tego, że niszczycie całkowicie swoją wiarygodność… 
Dlaczego my tacy przewrażliwieni jesteśmy? No dla-
czego? Ponieważ za chwilę będzie tak, że nie bę-
dziemy wierzyli w żadne, dosłownie żadne wasze 
przedłożenia. Niszczenie wiarygodności to nie jest 
tylko wasza sprawa, bo nie chodzi tylko o wiarygod-
ność PiS. To jest, proszę państwa, uderzenie w fun-
damenty – w zaufanie do państwa, w zaufanie do 
Polski. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Też mi patriota… 
Nawołuje pan do manifestacji przeciwko państwu.)

I my to widzimy…
Ja nie rozpowszechniam w Parlamencie 

Europejskim broszurek na temat własnego państwa, 
tak jak to zrobiono w czasie pobytu pani premier 
Szydło. Ale bardzo się cieszę, że to pan na to wska-
zuje, Panie Senatorze.

Kruszeje też wiarygodność Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Tutaj jako jeden z powodów podawano 
fakt, że oto nadchodzą wielkie wydarzenia – chodzi 
o szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży. Czy rze-
czywiście ci ludzie, którzy tu się wybierają, przy-
jadą do tej samej Polski, która się o te wydarzenia 
ubiegała? Czy to będzie ta sama Polska dla naszych 
partnerów w NATO?

(Senator Czesław Ryszka: Niech pan daruje już 
te bzdury.)

Czy to będzie ta sama Polska dla młodych ludzi, 
którzy chcą wierzyć w prawdę i którzy się brzydzą 
oszustwem? Dziękuję. (Oklaski)

czy ciągu ustaw, które w moim głębokim przeko-
naniu prowadzą do niszczenia podstaw demokracji 
opartej na rządach prawa. Tak się stało z Trybunałem 
Konstytucyjnym, tak się stało z mediami, tak się dzie-
je w przypadku prokuratury – tę ustawę będziemy 
procedować jutro – i to samo dotyczy dzisiaj omawia-
nej ustawy. Na czym polegają rządy prawa? Na tym, 
że władza działa w granicach prawa i jest prawem 
ograniczona, że są niezależne organy, które kontro-
lują władzę w zakresie przestrzegania prawa. Otóż ta 
ustawa, jak i tamte, absolutnie te zasady łamie. To, co 
jest uderzające, to fakt, że jest to działanie absolutnie 
świadome, podejmowane z premedytacją, czynione 
metodą siły większości, z całkowitym lekceważeniem 
ogromnej liczby autorytetów. Znacie państwo to po-
wiedzenie: pycha zawsze poprzedza upadek. Zawsze, 
tu nie ma wyjątków. Oby to nie był upadek państwa 
prawa, tylko wasz.

Wciąż powtarzacie, jak wyuczony, schemat ar-
gumentacji, pokazujecie, że coś wtedy nie funk-
cjonowało, a potem to niszczycie, np. pokazujecie, 
że nie zawsze dobrze funkcjonował trybunał, że 
nie zawsze były wykonywane wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, po czym uderzacie w ten trybunał 
i niszczycie go w ogóle. Pokazujecie, że media nie 
zawsze były obiektywne, po czym całkowicie upoli-
tyczniacie zarząd nad tymi mediami i je przejmujecie, 
zawłaszczacie. Pokazujecie, że być może – tu na nas 
wskazujecie, padają liczby – jest nadmierna ingeren-
cja służb w życie Polaków, po czym wprowadzacie 
przepisy, które właściwie likwidują wszelkie bariery. 
Mówicie tutaj o 2 milionach? Zobaczymy, ile będzie 
za chwilę. Na pewno nie mniej, będzie jeszcze więcej, 
wielokrotnie więcej, o ile da się to skontrolować.

(Senator Czesław Ryszka: Trzeba do PiS napi-
sać…)

Proszę państwa, ten schemat powtarza się przy 
każdej z tych ustaw, dokładnie przy każdej, i trzeba 
powiedzieć, że zapiera dech. Po prostu z tak ogrom-
ną hipokryzją, z taką łatwością prezentowania tego 
gigantycznego oszustwa trudno spokojnie się godzić, 
choćby w przypadku tej ustawy. Kiedy była kwestia 
ACTA, państwo mówiliście: tak, tak, młodzi mają 
rację, powinni się upominać o swoje prawa, powinni 
bronić wolności internetu. I co? Ten sam schemat. 
Teraz proponujecie…

(Senator Czesław Ryszka: Mikrofon wszystko 
wytrzyma.)

…ażeby jeszcze zwiększyć możliwości pozbawia-
nia tego medium swobody.

Pan minister, który tu był, odezwał się do mnie 
naprawdę niegrzecznie. To nie może pozostać bez 
odpowiedzi. Ja mówiłem, że w niektórych zakre-
sach absolutnie nie ma kontroli uprzedniej. To nie 

(senator M. Augustyn)
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(senator M. Augustyn) i jednocześnie tak ważna ustawa, tak ważna z jednej 
strony dla bezpieczeństwa państwa, a z drugiej strony 
dla wolności i ochrony prywatności obywateli… Co 
jest nie mniej ważne, żeby sprawa była jasna. To nie 
jest tak, że bezpieczeństwo jest ważniejsze od wol-
ności obywateli. Poza tym Polska nie jest państwem 
frontowym, trzeba o tym pamiętać. W Polsce nie wy-
stępują dzisiaj te zagrożenia, które występują w wielu 
krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.

(Senator Czesław Ryszka: Przygotowujemy się 
na nie.)

Nie, nie, ja mówię, że nie występują. Więc jeżeli 
nie występują…

(Senator Piotr Zientarski: Nie zapraszamy isla-
mistów.)

…to relacje między staraniami o zapewnienie 
bezpieczeństwa i staraniami o zapewnienie wolności 
i prywatności obywatelskich muszą być trochę inne 
niż w krajach, w których to zagrożenie bezpieczeń-
stwa jest większe. Dlatego też uważam, że pewne 
poprawki powinny być przyjęte, proszę państwa – 
kieruję to do kolegów z PiS – i Sejm jest w stanie 
jeszcze się zebrać w przyszłym tygodniu i jest w sta-
nie te poprawki jeszcze rozpatrzyć, bo to jest zbyt 
poważna ustawa.

Zostało złożonych wiele poprawek, ja złożyłem 
swoją i w dużym stopniu zgadzam się z tymi, które 
zostały złożone. Jednak – nie ma ministra Wąsika, 
który głosuje w Sejmie, więc będę z nim polemizował 
pod jego nieobecność – ta ustawa miała wykonać wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister Wąsik 
powiedział, że wykonuje, a w niektórych przypad-
kach nie wykonuje, ponieważ autorzy się nie zgadzają 
z tym, co trybunał powiedział.

Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny powie-
dział, że dokumenty i materiały, które okazały się 
nieprzydatne dla postępowania, powinny być nisz-
czone. Niby jest ta generalna zasada, ale w przypad-
ku ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego jest 
powiedziane, że nie muszą być niszczone, o ile są 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa 
lub obronności państwa. To są pojęcia gumowe. Ja 
powiem tak: rozumiem, że rzeczywiście w niektórych 
przypadkach materiały tak powinny być przetrzymy-
wane, mimo że sprawy zostały zakończone. Ale w ta-
kim razie trzeba było wstawić np. kontrolę sądową, 
co by znaczyło, że w takim przypadku służba udaje 
się do sądu i powiada: „Z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa musimy je zatrzymać”, a sąd mówi: 
„Dobrze, tak jest”. Gdy tego nie ma, to znaczy że tak 
naprawdę wszystkie dokumenty mogą być z takiego 
czy innego powodu ocenione jako istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa państwa. Tak więc w tym 
zakresie nie wykonano tego wyroku i nie widzę spe-
cjalnie powodów, dla których to zrobiono.

(Senator Czesław Ryszka: Odpustowy kaznodzieja.)
(Senator Piotr Zientarski: To jest komplement.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Takich też potrzeba.)
(Głos z sali: Panie Marszałku, pan Ryszka prze-

sadza.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawa, którą dzisiaj omawiamy, jest niewątpliwie 

niezwykle delikatna, wrażliwa, ważna, a jednocze-
śnie obciążona także pewnymi zaniechaniami z prze-
szłości. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Trybunał 
Konstytucyjny wypowiedział się dostatecznie wcze-
śnie, aby poprzedni rząd podjął odpowiednie dzia-
łania i przygotował ustawę, która by realizowała te 
zalecenia i postanowienia trybunału. Tak się niestety 
nie stało. Te działania podjął Senat – i chwała mu 
za to. Ja zawsze i wszędzie mogę, że tak powiem, 
z podniesionym czołem mówić o roli Senatu, bo nawet 
ten przypadek, choć nie zakończył się pozytywnie, 
pokazuje, że Senat ma swoją specyfikę, ma ważną rolę 
do odegrania w bardzo ważnej materii, jaką jest reali-
zacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Niestety 
nie udało się tej ustawy uchwalić i rzeczywiście nowy 
rząd, niezależnie od wad tej ustawy, stanął wobec 
dosyć trudnego zadania, aby w stosunkowo krótkim 
czasie tę ustawę przygotować. Ja biorę pod uwagę te 
okoliczności.

Biorę pod uwagę także to, że przepisy, które ist-
niały do tej pory, jak również przepisy, które zostały 
zawarte w projekcie senackim, nie były doskonałe. 
Dotychczasowe przepisy zostały w części zakwestio-
nowane przez Trybunał Konstytucyjny, więc dosko-
nałe nie były. A ustawa, którą my przygotowaliśmy 
w Senacie, też nie wypełniała do końca tych posta-
nowień trybunału. No, inna sprawa, że liczyliśmy na 
to, że może w Sejmie jeszcze się nad tym popracuje, 
ale wiadomo było, że na to było już za późno. I kiedy 
dzisiaj pan minister Wąsik argumentując, stwierdza, 
że przepisy, które są w omawianej dzisiaj ustawie, są 
analogiczne do przepisów w ustawie, którą przygoto-
wał Senat, to muszę powiedzieć, że jest to sensowna 
linia argumentacyjna. Co nie znaczy, że kiedy drugi 
raz debatujemy na ten temat, jeszcze raz, i to, że tak 
powiem, w innej atmosferze, jest to powód, żeby re-
zygnować z krytyki tych rozwiązań i z prób wprowa-
dzania pewnych poprawek. Zgoda, 7 lutego ta ustawa 
powinna wejść w życie. Ale jeżeli to jest tak pilna 
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(senator M. Borowski) spowodować, że pewne techniki operacyjne zostaną 
ujawnione, a to byłoby ze szkodą dla pracy służb. Ale 
nikt nie karze ujawniać technik, chodzi tylko o to, żeby 
poinformować pana Kowalskiego, że był inwigilowany 
– i koniec, kropka. A po co? Ano po to, żeby mógł on 
– i to powinno być tutaj uregulowane… Taki obywatel 
mógłby wówczas zgłosić się do sądu i poprosić o to, aby 
sąd przyjrzał się jego sprawie, temu, czy była prawidło-
wo prowadzona i czy wszystkie dokumenty, które były 
gromadzone, zostały zniszczone. Czyli upewniłby się 
on po prostu, że sprawa została zakończona. A jak on 
nic o takim fakcie nie wie, to oczywiście potem dziać 
się mogą różne rzeczy. I być może kiedyś później jakiś 
funkcjonariusz zostanie za to ukarany, być może coś 
kiedyś wyjdzie na wierzch, ale i tak człowiek poniesie 
krzywdę.

I muszę powiedzieć, że te wszystkie przypadki, 
które tu omówiłem, były do załatwienia, odpowiednie 
zapisy mogły się w tej ustawie znaleźć, ale niestety 
się nie znalazły. Rozumiem, że niektóre poprawki 
wychodzą naprzeciw tym propozycjom i jeszcze raz 
apeluję o to… Nie wiem co prawda, jakie państwo 
macie dyrektywy w tej sprawie, ale powiem tak: se-
natorowie są poważną, istotną grupą w każdej partii 
politycznej i proponuję, żeby jednak postawili tę spra-
wę. Oczywiście nie wszystkie poprawki musza być 
przyjęte, ale przynajmniej te zasadnicze, podstawowe, 
które niczym się nie grożą, należy przyjąć i uciąć po 
prostu pewne dyskusje i obawy, które rzeczywiście 
są dosyć poważne. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję marszałkowi Borowskiemu za 

ten głos rozsądku i taką poważną refleksję nad tą 
ustawą, bo o to właśnie chodzi. Prawdą jest, że trochę 
w pośpiechu procedujemy ten bardzo ważny projekt 
ustawy, w końcu dotyczący możliwości prowadze-
nia kontroli operacyjnej przez Policję i inne służby 
specjalne. Tutaj są te możliwości podsłuchiwania, 
kontroli korespondencji, kontroli aktywności w inter-
necie, obserwacji osób. To rzeczywiście są niezwykle 
ważne sprawy. Ale mówiąc o tym pośpiechu, jednak 
chciałbym wskazać, że przyczyną było zaniecha-
nie, o którym tutaj już mówiono, przez poprzednią 
koalicję PO‒PSL wykonania orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 r., które nakładało na Sejm 
konieczność przyjęcia nowych przepisów. A trybunał 
dał Sejmowi czas tylko do 6 lutego obecnego roku.

Po drugie, do spraw niezakończonych stosuje się 
przepisy dotychczasowe, czyli złe, niedobre. No prze-
praszam bardzo, dlaczego? Mamy nową ustawę, nowa 
ustawa mówi o tym, co trzeba robić z materiałami, jak 
trzeba pytać, kogo trzeba pytać itd., a my stare sprawy 
prowadzimy po staremu. Zupełnie nie rozumiem, 
dlaczego taki przepis tutaj się znalazł.

Po trzecie, można przedłużać kontrolę do 12 mie-
sięcy, ale w ABW i SKW można przedłużać w nie-
skończoność, na kolejnych 12 miesięcy, kolejnych 12 
miesięcy i kolejnych 12 miesięcy. No, przepraszam 
bardzo, ale Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie 
wypowiedział się dosyć jasno. Pan minister Wąsik 
powiedział tutaj: a, bo chodzi o to, że te agencje często 
prowadzą sprawy związane z cudzoziemcami, którzy 
mają obywatelstwo polskie, ale w końcu… podwójne 
obywatelstwo itd. Owszem, i trybunał, że tak powiem, 
wykazał zrozumienie dla tej sprawy, opisał to i po-
wiedział, że ustawa powinna to regulować. No więc 
trzeba użyć odpowiednich sformułowań w tej usta-
wie, żeby to było możliwe. A bez tego to do każdego 
to może być stosowane. Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego to jest agencja o bardzo szerokich 
kompetencjach, to nie jest agencja, która zajmuje się 
tylko cudzoziemcami. A więc tutaj znowu tego wy-
roku nie wykonano.

Po czwarte, brak subsydiarności w przypadku 
pozyskiwania billingów i danych internetowych. 
O tym już tutaj wszyscy mówili. Proszę państwa, 
oczywiście można powiedzieć, że to jest formalność. 
Pozyskiwanie billingów to jest sprawa rzeczywiście 
częsta bardzo, często szybko to trzeba robić, no ale 
chwilka refleksji… Zapisanie, że nie dało się i nie da 
się innymi metodami czegoś uzyskać, będzie ozna-
czało, że w razie gdyby sprawa była źle prowadzona, 
będzie można i ten aspekt rozpatrzeć. I wtedy sąd 
będzie mógł np. stwierdzić: funkcjonariusz mógł to 
uzyskać innymi metodami, a tego nie zrobił, napi-
sał nieprawdę. Jeżeli jednak nie ma zapisanego tego 
warunku subsydiarności, to sąd oczywiście niczego 
nie musi, po prostu nie musi. Sąd nie może wtedy 
stwierdzić, powiedzieć: trzeba było to uzyskać inny-
mi metodami. Nie ma tego zapisanego, ustawa do tego 
nie zobowiązuje. I to nie jest w porządku.

I w reszcie ostatni punkt – ten wspominany brak 
obowiązku informowania osoby inwigilowanej. W tej 
sprawie rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny nie za-
warł wskazania w sentencji, w uzasadnieniu zwrócił 
uwagę, że to trzeba by zrobić, że on to zaleca… No ale 
tutaj tego nie zrobiono, a pan minister Wąsik powie-
dział, że rząd po prostu nie zgadzał się z tym – mówię 
„rząd”, bo przecież to rząd przygotował tę ustawę, a nie 
posłowie. I nawet w jej uzasadnieniu jest argumentacja, 
że takie szerokie informowanie inwigilowanego może 
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(senator C. Ryszka) podobne do tych, jakie spowodowała kwestia umowy 
ACTA.

W ustawie, wbrew głoszonym tu zarzutom, są 
zapisy o ograniczeniach możliwości stosowania kon-
troli operacyjnej. Jest przecież zapis o łącznym czasie 
kontroli, który nie może przekraczać 18 miesięcy. 
Jest nowela wprowadzająca zamknięty katalog da-
nych, które służby mogą uzyskiwać od operatorów 
telekomunikacyjnych. Dane mają być udostępniane 
służbom tylko w celu realizacji konkretnych, wyni-
kających z ustawy zadań przypisanych danej służbie. 
Są zapisy dotyczące obowiązku niszczenia zebranych 
danych. Być może są one, że tak powiem, nie aż tak 
precyzyjne, jak powinny być, ale jeżeli to są dane po-
trzebne, wykorzystywane w postępowaniu karnym, to 
także tych uzyskanych i zgromadzonych danych pod-
czas waszych rządów… Przecież bez zgody sądu nie 
da się tego wprowadzić, a sąd będzie miał możliwość 
kontroli, która wskaże, że trzeba te dane, a nie inne 
dane skasować. Zatem ustawa wprowadza bardzo 
jasne zasady niszczenia materiałów, także mogących 
zawierać tajemnicę zawodową.

Inny zarzut dotyczący braku niezależnej kontroli 
nad działaniami służb również jest chybiony, ponie-
waż sądy zawsze będą organem, który nadzoruje takie 
postępowanie. Musi zadziwiać, że ci, którzy dzisiaj 
najbardziej protestują, czyli konkretnie posłowie 
i senatorowie Platformy Obywatelskiej, zapomina-
ją, że to przecież ich rząd bił rekordy sięgania po 
billingi Polaków. Z danych Urzędu Telekomunikacji 
Elektronicznej wynika, że państwo za czasów 
Platformy Obywatelskiej coraz bardziej interesowało 
się tym, kto z kim, jak często, gdzie i kiedy łączy się 
przez telefon. Tu już senator Jackowski wspomniał, 
że prokuratury, Policja, służby, a także sądy zwracały 
się w 2011 r. o takie dane dokładnie 1 milion 856 ty-
sięcy razy. Było to o pół miliona więcej niż w 2010 r. 
i aż o 800 tysięcy więcej w stosunku do roku 2009, 
a już wtedy był to rekord na skalę Unii Europejskiej. 
Pytania dotyczyły także wysyłanych esemesów.

Jednym słowem to najważniejsza dzisiaj partia 
opozycyjna, za jaką uważam Platformę Obywatelską, 
nie Nowoczesną, chociaż podobno sondaże mó-
wią inaczej, to właśnie wy rozpętaliście w Polsce 
przemysł inwigilacyjny na niespotykaną w Unii 
Europejskiej skalę. To Platforma Obywatelska krzy-
czy teraz o tym, że rząd PiS będzie inwigilował na 
potęgę. Absurdalność tych zarzutów dosłownie woła 
o pomstę do nieba, bo – tak jak tu minister Wąsik mó-
wił – w tej ustawie właśnie maksymalnie ograniczono 
te sprawy dotyczące kontroli operacyjnej, najbardziej 
jak to jest możliwe.

Senator Jackowski wspomniał również o tym, jak 
Platforma Obywatelska, a właściwie Policja w tamtych 
czasach, inwigilowała, podsłuchiwała dziennikarzy, 
którzy ujawnili aferę taśmową. Konkretnie powstała 

Już padło to pytanie, które ja chciałbym rozwi-
nąć, dlaczego koalicja PO‒PSL przez półtora roku 
nie wprowadziła zmiany w tych przepisach, mając 
większość w Sejmie, w Senacie, nie wykonała wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego. Ja mogę tylko przy-
puszczać, że materia tej ustawy jest na tyle delikat-
na, na tyle wrażliwa, że w każdych okolicznościach 
wzbudziłaby nie tylko protesty różnych środowisk, 
wywołała różne opinie ważnych instytucji, ale równo-
cześnie naraziłaby poprzednią koalicję, poprzednich 
rządzących właśnie na krytykę. Bo żadne przepisy, 
jakkolwiek by one były precyzyjne, w takiej ustawie 
nie zabezpieczą wszystkich środowisk, osób, insty-
tucji na tyle, żeby nie mieli do tej ustawy żadnych 
pretensji.

Jak wspomniałem, ta nowelizacja powinna być 
już dawno przyjęta. Jeśli jednak, co też było tutaj 
mówione, nie zostanie przyjęta do 6 lutego, to służby 
nie będą mogły korzystać z tego typu narzędzi, czyli 
z tych właśnie podsłuchów, kontroli korespondencji 
itd. A nie muszę dodawać, jak ważne są to narzę-
dzia w przypadku np. przestępstw szpiegowskich, 
terrorystycznych, zwalczania zorganizowanej prze-
stępczości. Ostatnio prasa pisze o ponad 100 mafiach 
działających w Polsce. Nie wiem, czy to jest tylko 
kaczka dziennikarska, czy faktycznie tak jest.

Na chwilę wrócę do zapisów ustawy. Na początek 
wspomnę, że obecna opozycja oskarża rząd PiS, iż 
planuje w ustawie zwiększenie zakresu inwigilacji 
obywateli. Wymienia się tutaj zwłaszcza możliwość 
inwigilacji w internecie. Czyżbyście państwo uważali, 
że nie trzeba kontroli internetu? Ja tylko wspomnę, 
o czym już w pytaniu mówiłem, że zamachowcy 
z Paryża kontaktowali się przez internet, a komuni-
katorem były gry, gry młodzieżowe i dziecięce, w któ-
rych podawali sobie informacje, jak, gdzie i kiedy 
uderzyć. Już bodaj z tego wynika, jak głęboko nieraz 
trzeba sięgać, powiedzmy, w tej kontroli operacyjnej 
internetu, może czasem nawet krzywdząc kogoś czy 
niepotrzebnie to robiąc, żeby tę kontrolę w sposób 
doskonały przeprowadzić.

Pan marszałek Borowski wspomniał, że nie trzeba 
aż tak głęboko i szeroko. No właśnie … Na pewno 
nic złego się nie stanie z polskim internetem. A ci, 
którzy tak jak pan senator niemal podburzają, że tak 
powiem, młodzież tymi pytaniami, czy ta młodzież, 
która przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży, przyje-
dzie „do tej Polski”, no do tej Polski, którą budowała 
Platforma Obywatelska… czy ona w ogóle zechce 
przyjechać, skoro to będzie Polska, w której nie ma 
demokracji, jest zamach na internet… Po prostu pan 
cynicznie kłamie, wyjątkowo cynicznie, i tylko tak 
mogę to określić. A mówiąc dokładniej, właśnie to 
są słowa, które mogą wywołać protesty społeczne 
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(senator C. Ryszka) otwarta. Dlatego nie straszmy Polaków tym, jakoby 
z powodu tej rozpatrywanej ustawy miało dojść np. 
do inwigilacji internetu – uczynienie czego jest nawet 
praktycznie niemożliwe – i do jakiejś zupełnie nie 
wiadomo jak dużej kontroli operacyjnej. Bez histe-
rii, proszę państwa! Nie są nam potrzebne niepokoje 
społeczne – i o tym powinniście pamiętać. Nie wy-
myślajmy czarnych scenariuszy, aby otumanić ludzi 
i wyprowadzić ich na ulicę – a poseł Petru mówił 
o tym, że chce milion ludzi wyprowadzić na ulice – 
a także tych niedorzecznych zarzutów, które wygła-
szają aktywiści KOD, z wieloma posłami i senatorami 
Platformy Obywatelskiej na czele.

Dodam na koniec może nie tyle zapewnienie, 
ile moją nadzieję, że choć na pewno są braki w tej 
ustawie, to one wyjdą na jaw w praktyce, a wówczas 
będą mogły być uzupełnione. Wiem też, że jest przy-
gotowywana w Sejmie ustawa antyterrorystyczna 
i w międzyczasie…

(Głos z sali: O, o, o!)
Nie z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. 

I w międzyczasie będziemy mogli zobaczyć, jak prze-
pisy tej ustawy funkcjonują w praktyce. Zapewne 
pojawi się prędzej czy później nowa ustawa o czyn-
nościach operacyjnych, ponieważ przestępcy nie za-
sypiają gruszek w popiele, ale pracują nad nowymi 
przestępczymi technikami, aby kontynuować swoje 
ciemne interesy. A dla Prawa i Sprawiedliwości bez-
pieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Gdy słyszę takie wypowiedzi jak pana senatora 

Czesława Ryszki czy jak wiele innych wypowiedzi 
senatorów, posłów, a także ministrów, w których 
wypomina się Platformie, że rządziła przez 8 lat, to 
ciągle się zastanawiam: czy to zazdrość, czy to jakiś 
kompleks na punkcie Platformy Obywatelskiej każe 
wam wracać do kwestii tych lat?

(Senator Czesław Ryszka: To są zarzuty, a nie 
kompleksy.

(Senator Waldemar Bonkowski: To jest troska 
o Polskę.)

I gdybym był złośliwy – a złośliwy nie jestem – 
tobym powiedział tak: prawdopodobnie nie będzie 
wam dane przeżyć 8 lat przy władzy. Ale tego nie 
powiem, bo nie jestem złośliwy.

(Senator Czesław Ryszka: To nie jest złośliwość?)

specjalna jednostka Policji, która inwigilowała dzien-
nikarzy przez pół roku od wybuchu afery w czerwcu 
2014 r. Inwigilacji zostali poddani dziennikarze piszą-
cy wówczas dla „Wprost”: Cezary Bielakowski, Piotr 
Nisztor, Sylwester Latkowski i Michał Majewski. Ta 
operacja miała charakter niejawny, zakamuflowa-
ny, odbywała się poza wiedzą sądów i prokuratury. 
Prowadziło ją Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy 
Głównej Policji, czyli jednostka, której celem jest 
dbanie o czystość szeregów Policji. Inwigilacji nie 
odnotowano w rejestrze, co pozwalało omijać zgo-
dy sądów i prokuratury. Tak uczciwe było państwo 
Platformy Obywatelskiej, takie praktyki miały miej-
sce za rządów PO. To jest niewyobrażalny skandal, 
który wskazuje, jakie są prawdziwe intencje tych, 
którzy obecnie oskarżają Prawo i Sprawiedliwość 
o zamach na wolności obywatelskie i demokratyczne.

Po uchwaleniu obecnej nowelizacji z całą pewno-
ścią będzie mniej nadużyć, ponieważ na służby został 
nałożony obowiązek wytłumaczenia się z każdego 
takiego zdarzenia, a konkretnie przedłożenia sądowi 
co pół roku sprawozdania o tym, ile takich działań 
było podejmowanych i w jakim celu. Właśnie kontrola 
pracy służb wykonywana co pół roku daje sądowi 
pewną perspektywę co do tego, jak te służby działają.

Zapewne obecna nowelizacja zawiera nie do koń-
ca uregulowane sprawy. Z tymi poprawkami, które 
pan marszałek Borowski tutaj nakreślił, oczywiście 
można się zgodzić. Są także inne takie sprawy, mam 
na myśli np. sprawy tzw. tajnych wejść do prywat-
nych mieszkań, aby podłożyć podsłuch, instalować 
kamery, zweryfikować podejrzenia dotyczące m.in. 
działalności szpiegowskiej. Takie czynności są bardzo 
ważne w kontroli operacyjnej. To w takich sytuacjach 
może się zrodzić podejrzenie, że z braku czasu np. 
pomija się zgodę sądu. Ale przecież takie możliwości 
dawała służbom także poprzednia ustawa.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
W roku 2016 czekają nas bardzo ważne wyda-

rzenia. Mamy jubileusz 1050-lecia chrztu Polski 
i wiem, że 15 kwietnia odbędzie się Zgromadzenie 
Narodowe w Poznaniu; czeka nas szczyt NATO 
w czerwcu w Warszawie; na przełomie lipca i sierpnia 
będą Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymka papieża 
Franciszka; będą też bardzo ważne sportowe imprezy 
międzynarodowe. I wszystko to odbywać się będzie 
w obecnej niepewnej sytuacji geopolitycznej. 

Nieprawdą jest, Panie Marszałku Borowski, że 
to nas jeszcze nie dotyczy. Milion uchodźców jest 
za zachodnią granicą i niedługo będą oni stamtąd 
uciekać, ponieważ tak silne są już protesty Niemców 
wobec przybyszów. Gdzie więc oni będą uciekać? 
Dania zamknęła granice, Szwecja też, Norwegia ma 
zamiar to uczynić, a tylko nasza granica pozostaje 
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(senator J. Wcisła) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.
(Głos z sali: To była inicjatywa GIODO, Panie 

Senatorze.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawę, którą dzisiaj rozpoznajemy, uznaję za fun-

damentalną dla ochrony praw człowieka i dlatego 
uważam, że trzeba się nad nią pochylić wyjątkowo 
i sięgnąć do pewnych standardów, które zostały wy-
pracowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu w aspekcie art. 8 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który sta-
nowi o poszanowaniu prywatności człowieka. Dlatego 
uważam, że zagadnienie jest niezwykle skomplikowa-
ne i wymaga precyzyjnego ustalenia. Do tego zresztą 
zmierza nasza ustawa, ten projekt, który dzisiaj rozpo-
znajemy. Zmierza zwłaszcza do wykonania orzecze-
nia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który – nie 
wiem, czy wszyscy państwo to wiecie, bo zapewne 
nie wszyscy mieli możliwość dotarcia do tego wyroku 
– liczy 200 stron, łącznie z uzasadnieniem, formatu 
A4. Tak więc jest to poważne opracowanie naukowe, 
które zawiera bardzo dogłębne rozważania w aspek-
cie zarówno prawa międzynarodowego, jak i prawa 
krajowego. I cieszę się, że w tym projekcie ustawy 
zostało zrealizowane to, co trybunał tam wskazał jako 
konieczne do zapewnienia zgodności tych regulacji ze 
standardami, które są wymagane w konstytucji oraz 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mam na 
myśli zwłaszcza obowiązek fizycznego zniszczenia 
materiałów, które są nieprzydatne dla postępowania 
karnego, bądź tych, które zostały pozyskane z naru-
szeniem zasad elementarnych w każdym cywilizowa-
nym kraju. Mianowicie ochrony tajemnicy spowiedzi 
i ochrony tajemnicy adwokackiej. A więc jest to duży 
postęp w stosunku do regulacji, która była wcześniej.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie takie pań-
stwa – o tak stosunkowo krótkiej demokracji, którą 
mamy po wybrnięciu z systemu komunistycznego 
po 1989 r. – bardzo często legły przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w wyniku stwierdze-
nia, że ich regulacje prawne nie spełniają wymogów 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Bo i takie 
kraje, jak Francja, np. w sprawie Kruslin, czy Niemcy, 
czy też Wielka Brytania, były wskazane jako pań-
stwa, które naruszyły te standardy poprzez ustalenie 
w ustawodawstwie kryteriów ingerencji i podmio-
tów, wobec których ta ingerencja jest dopuszczalna, 
w sposób mało precyzyjny albo niegwarantujący 
zachowania elementarnych standardów, chociażby 
związanych z tajemnicą spowiedzi, tajemnicą adwo-

Wysoki Senacie, pora jest taka, że można by trochę 
starać się stonować emocje. I chciałbym swoją wypo-
wiedź rozpocząć króciutkim dowcipem, a zakończyć 
literacką alegorią.

Dowcip jest dość stary. Mowa w nim o człowieku, 
który korzystając z tramwaju, od drugiego mężczy-
zny, który szepcze mu do ucha, słyszy słowa „rogacz, 
rogacz, rogacz”. I to się powtarza przez 2, 3 dni. Po 
trzecim dniu opowiada o tym swojej żonie, a następ-
nego dnia, gdy jedzie tramwajem, słyszy „rogacz, 
rogacz, i w dodatku donosiciel”. Jaka jest oczywista 
puenta tego dowcipu? Otóż puenta dla wszystkich 
jest taka, i pewnie państwo senatorzy też tak ją rozu-
mieją, że żona tego człowieka zdradza go z szepczą-
cym do niego mężczyzną. Ale ta puenta, Szanowni 
Senatorowie, nie jest już tak oczywista w kontekście 
ustawy, nad którą dzisiaj debatujemy. Bo może to jest 
oficer służb, który inwigiluje właśnie tego człowieka? 
Wobec wielu niejasności, nieokreśloności ustawy, 
nad którą dzisiaj debatujemy, być może jest to moż-
liwe. A najgorsze, proszę państwa, jest w tym to, że 
taki inwigilowany mężczyzna może nigdy nie dowie-
dzieć się, że był inwigilowany, i może przez całe życie 
oskarżać swoją żonę – przecież niesłusznie – że go 
zdradzała. Bo ustawa nie przewiduje poinformowania 
inwigilowanych, że byli inwigilowani.

To była żartobliwa historia, ale wprowadziwszy 
omawianą ustawę, możemy być uczestnikami realnych, 
życiowych sytuacji, w których tysiące ludzi w wyniku 
inwigilacji będą przeżywały swoje własne dramaty – i ni-
gdy nie dowiedzą się, dlaczego te dramaty przeżywają.

I jeszcze jedna refleksja dotycząca dnia dzisiejsze-
go, tego, w którym tu jesteśmy. Otóż rano pracownik 
Kancelarii Senatu zbierał naszą zgodę na to, żeby móc 
opublikować informację, czy jesteśmy w związkach 
małżeńskich i czy posiadamy dzieci. Jaka to ironia, 
proszę państwa, że w tym samym dniu, w sprawie 
dosyć błahej, musi urzędnik Senatu uzyskać zgodę na 
opublikowanie naszych danych, a my tu debatujemy 
nad ustawą, w ramach której zbieramy dane i nie bar-
dzo wiemy, co się z tymi danymi będzie działo, a oso-
ba, na temat której te dane są zbierane, może nigdy 
nie dowiedzieć się, że była inwigilowana ani z jakiego 
powodu była inwigilowana, czy była inwigilowana 
słusznie, i co się działo z danymi zebranymi podczas 
takiej inwigilacji. Zestawienie tych dwóch faktów to 
jest dysonans, proszę państwa, i to kosmiczny.

Na koniec, na bazie tej zbitki alogicznej, zbitki 
alogizmów, chciałbym króciutko, jednym zdaniem, 
połową zdania, powiedzieć o wspomnianej literackiej 
alegorii. Wysoki Senacie, gdyby Orwell swoją książkę 
„Rok 1984” mógł pisać w 2016 r. w Polsce, to miałby 
tu, w Senacie, dobrą inspirację dla swojej powieści. 
Dziękuję bardzo.
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(senator Z. Cichoń) pewne propozycje, które powinny być przyjęte w przy-
szłych rozwiązaniach ustawowych. I myślę, że ten trud 
wnoszony przez Senat jako Izbę, która często korygo-
wała różnego rodzaju rozwiązania ustawowe, zostanie 
doceniony i w przyszłości zostanie nam przedłożona 
całościowa ustawa, nad którą będziemy się mogli po-
chylić i w procedowaniu, mając dostateczną ilości czasu, 
wytworzyć akt prawny, co do którego nie trzeba będzie 
się obawiać, że może być ewentualnie zakwestionowany 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To, 
tak jak mówiłem, często się zdarza i oby nie dotknęło 
tej ustawy, którą dzisiaj będziemy przyjmować, tak jak 
mówię, pod presją czasu. Bo, proszę państwa, 6 lutego 
wygasa na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
obowiązywanie dotychczasowych regulacji uznanych 
za sprzeczne z konstytucją, a zatem jest to rzeczywiście 
duża presja czasu. Niestety, te regulacje, które przyjęli-
śmy, będą wymagały w przyszłości oczywiście korekt, 
ale myślę, że one zostaną dokonane i będziemy mie-
li ustawę, która będzie spełniała wszelkie standardy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja zabieram głos po raz pierwszy. Mam 10 minut, 

ale zapewniam, że w 5 minutach się zmieszczę.
A zostałem wywołany przez pana senatora 

Augustyna. Jak słuchałem pana senatora Augustyna, 
to wydawało mi się, że mówił Rejtanem. Jeszcze 
chwila, a… Tak płomiennie mówił, że mi się wyda-
wało, że się chyba jak Rejtan położy w progu. Powiem 
tak: przez 8 lat byliście u władzy, za nic mieliście 
demokrację, za nic mieliście naród, miliony podsłu-
chów, historię wycofaliście ze szkół, żeby młodzież 
polska nie czuła się Polakami, chcieliście doprowa-
dzić do tego, żeby młodzież była magmą w przyszłej 
Europie. No, większej obłudy, hipokryzji, cynizmu 
nie widziałem. A jeszcze jak pan Augustyn wspo-
mniał – tak w domyśle – że to my jakieś książeczki 
rozdawaliśmy w Unii, żeby donieść na Polskę, to już 
przeszedł samego siebie.

Zdaje się, że pan senator Cichoń już cytował, ale 
ja bym chciał państwu też zacytować. Zacytuję wam 
coś krótko, jest to monolog Konrada z „Wyzwolenia” 
Stanisława Wyspiańskiego: „Warchoły, to wy! – Wy, 
co liżecie obcych wrogów podłoże, czołgacie się u ob-
cych rządów i całujecie najeźdźcom łapy, uznając 
w nich prawowitych wam królów. Wy hołota, którzy 
nie czuliście dumy nigdy, chyba wobec biedy i nędzy, 
której nieszczęście potrącaliście sytym brzuchem bez-
czelników i pięścią sługi. Wy lokaje i fagasy cudzego 

kacką czy prawem dziennikarza do nieujawnienia 
źródła informacji. Np. w tym ostatnim przypadku 
jest to u nas regulowane w art. 15 prawa prasowego.

Po wstępnych uwagach nie mogę nie wspomnieć 
o tym, że opracowanie takiej ustawy w sposób bardzo 
precyzyjny i rzetelny wymaga oczywiście ogromnej 
ilości czasu pracy i wkładu pracy. Proszę państwa, 
uważam, że powinniśmy podjąć trud opracowania 
w przyszłości regulacji dotyczącej ingerencji w to 
podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do 
zachowania prywatności, w jednym akcie prawnym, 
który regulowałby kwestie związane z funkcjono-
waniem w tym zakresie różnego rodzaju służb – po-
cząwszy od Policji, poprzez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, służby celne itd. Bo w tej chwili mamy 
to rozproszone w ponad 10 ustawach, co powoduje 
kłopoty przy odczytywaniu treści tej regulacji. Już 
nie wspomnę o tym, że w sposób zupełnie nieuzasad-
niony bardzo często występuje tutaj zróżnicowanie 
regulacji zarówno co do terminu, na jaki można było 
daną ingerencję, czy to podsłuch, czy zbieranie da-
nych, zastosować, jak i co do kwestii tego, w jakich 
to ma być okolicznościach. W niektórych ustawach 
występuje zasada subsydiarności, czyli przyjmuje się, 
że można tego typu środki zastosować jedynie wtedy, 
gdy pozyskanie informacji w celu ustalenia popełnienia 
przestępstwa jest w inny sposób niemożliwe, bądź też 
wtedy, gdy zastosowane środki są niewystarczające, 
czyli występuje ta ingerencja jako ultima ratio, jako 
ostateczny środek. I zwłaszcza tam, gdzie chodzi o po-
ważne przestępstwa. Np. w ustawie o Policji są te prze-
stępstwa wymienione. Niestety już tam, gdzie jest re-
gulacja co do pozyskiwania danych z billingów, nie ma 
tego dookreślenia, że chodzi o przestępstwa umyślne 
i w dodatku przestępstwa ścigane publicznie, w związ-
ku z czym bardzo często te określone służby mają 
prawo do stosowania kontroli billingów w przypadku 
ścigania jakiegokolwiek przestępstwa. Oczywiście nie 
dotyczy to wykroczeń. Pan minister wspominał o tym, 
że w przypadku wykroczeń zastosowanie tych środ-
ków jest niemożliwe. I całe szczęście, bo wtedy byśmy 
mieli do czynienia z systemem policyjnym do potęgi. 
Dlatego, proszę państwa, uważam, że został uczyniony 
postęp poprzez przyjęcie tej regulacji.

Ja, ufając panu ministrowi, który na posiedzeniu 
połączonych komisji powiedział, że przedmiotem dal-
szych prac będzie wprowadzenie jakiegoś jednolitego 
ustawodawstwa, które by regulowało ingerencję tych 
wszystkich służb w prawo do zachowania prywatności 
w zakresie komunikowania się między ludźmi – jedynie 
z tym zastrzeżeniem – uważam, że mogę z czystym 
sumieniem zagłosować za tą ustawą. Mam nadzieję, 
że nasza Izba, która jest izbą refleksji i zadumy, chy-
ba w sposób wystarczający w tej dyskusji podała już 
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 06)

(senator W. Bonkowski) internet czy oprogramowanie to wolność, jest po prostu 
naiwnością. Efekt jest taki, że żyjemy na dzień dzisiej-
szy w permanentnej inwigilacji, na którą wyrażamy 
zgodę. Nie mamy innego wyjścia, bo oprogramowanie 
systemem operacyjnym innej firmy niż Microsoft, to 
albo wybór innej dużej firmy – Apple, albo wybór 
zupełnie marginalnych systemów, o co państwa nie 
podejrzewam. Ile jest na sali osób, które używają sys-
temu Linux? Czy ktoś z państwa używa? Jedna? Czy 
panowie z lewej strony, którzy tak bronicie wolności 
w internecie, używacie innego systemu niż system 
firmy Microsoft? A więc mówienie o wolności…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie będziemy tego 
ujawniać.)

Oczywiście, Panie Marszałku. Pan ma do tego peł-
ne prawo, ale mówienie w takim przypadku o wolno-
ści jest po prostu naiwnością wynikającą z niewiedzy.

Jeszcze jedna sprawa. Ostatnio bardzo modne jest 
tworzenie kopii zapasowych w tak zwanej chmurze. 
To bardzo ładne sformułowanie. To działanie skutkuje 
tym, że wysyłacie państwo komplet danych skompreso-
wanych w świat, na serwery znajdujące się zazwyczaj 
w Kalifornii. Mówienie o tym, że państwo chcecie 
chronić swoje konta, swoje dane, swoje informacje, 
hasła do banków… Państwo już na dzień dzisiejszy 
po prostu otwarcie to ujawniacie, ewentualnie jeste-
ście tego nieświadomi. Jeśli ktokolwiek tutaj na tej 
sali mówi o wolnym internecie i ochronie przed inwi-
gilacją… To jest jakieś nieporozumienie. Ja uważam, 
że należałoby przeprowadzić jakieś takie rekolekcje 
internetowe dla parlamentarzystów. Informacje, które 
przechowujemy na swoich prywatnych komputerach, 
jeżeli te komputery są podłączone do internetu, są po 
prostu informacjami o łatwym dostępie dla wszystkich 
zachodnich służb. Proszę państwa, nie jest tajemnicą, 
że obecne służby wywiadowcze zachodnie – to nie 
jest tajemnica, bo o tym piszą, literatura fachowa, in-
ternetowa o tym pisze – współpracują z firmami już 
na etapie projektowania systemów operacyjnych. I już 
na tym etapie tworzone są dla nich specjalne furtki, 
które umożliwiają wyciągnięcie dowolnych informa-
cji z komputera podłączonego do internetu. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 8.00.
Jeszcze komunikat.
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii 

Europejskiej uprzejmie informuje, że zebranie kon-
stytuujące Polsko-Węgierską Grupę Parlamentarną 
odbędzie się w piątek, 29 stycznia, o godzinie 11.00 
w sali nr 105, budynek K.

pyszalstwa, którzy wyciągacie dłoń chciwą po pienią-
dze – po łupież pieniężną, zdartą z tej ziemi, której 
złoto i miód należy jej samej i nie wolno ich grabić. 
Warchoły, to wy, co się nie czujecie Polską i żywym 
poddaństwa i niewoli protestem. Wy sługi! Drżyjcie, 
bo wy będziecie nasze sługi i wy będziecie psy, za-
przęgnięte do naszego rydwanu, i zginiecie! I po-
kryje waszą podłość NIEPAMIĘĆ!”. „Wyzwolenie”, 
Stanisław Wyspiański. A mówię o tym, bo po tej de-
bacie w Parlamencie Europejskim zapowiedzieliście, 
że będziecie namawiać na rezolucję przeciwko Polsce. 
Apeluję do was: opamiętajcie się, wstydu oszczędźcie 
w Senacie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Peczkis.
(Senator Bogdan Borusewicz: Lekarza…)
(Senator Waldemar Bonkowski: Wy macie swojego 

nadwornego lekarza – senatora Klicha.)

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przysłuchiwałem się z uwagą informacjom na 

temat wolności w internecie i państwa dążeniach 
do tego, żeby tę wolność w internecie utrzymać. 
Obawiam się jednak, że wolność w internecie nie 
istnieje już od kilkunastu lat, a od kilku lat jest ona 
programowo przez firmy, które współtworzą naszą 
rzeczywistość, ograniczana. Jeżeli ktoś z państwa 
instaluje sobie oprogramowanie typu Windows 10, 
to wyraża zgodę na przesyłanie online konfiguracji 
sprzętowej swojego sprzętu, wykonywanych zadań, 
imion, nazwisk, e-maili, preferencji, listy przegląda-
nych stron, listy używanych aplikacji i sposobów ich 
użytkowania, zdjęć. Jeśli ktoś z państwa nie zdaje so-
bie z tego sprawy, to jest to po prostu naiwna niewie-
dza. Jeśli ktoś uważa, że w ten sposób pełny dostęp 
do waszych prywatnych informacji, również na temat 
kont bankowych, haseł… Tak, firma Microsoft te dane 
posiada poprzez swoje najnowsze oprogramowanie. 
Jeśli ktoś uważa, że mimo to jest wolny, że to jest ta 
wolność internetu, to jest to tylko naiwność.

Mało tego, najnowsze oprogramowanie, którym 
większość z nas posługuje się na co dzień, umożliwia 
rejestrowanie i analizowanie głosu ludzkiego nie tylko 
wtedy, kiedy używamy go w komunikatorach typu 
Skype, ale po prostu na co dzień. Innymi słowy, in-
stalując to oprogramowanie, wyrażamy zgodę, której 
zazwyczaj nie czytamy – jej tekst jest bardzo długi 
– na prowadzenie nasłuchu. A więc twierdzenie, że 



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc i Adam Bielan, marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywania 

punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie powracamy do pytań do przedstawiciela 
rządu.

Jest z nami pan minister Maciej Wąsik, którego 
witam bardzo serdecznie.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-
tanie panu ministrowi?

Wiem, że są zapisani senatorowie…
Pytanie pragnie zadać pan senator Piotr Wach.
Czy jest pan senator na sali? Nie widzę go.
Pan senator Andrzej Misiołek? Nie ma go.
To pan senator Mieczysław Augustyn. Pana se-

natora widzę.
Tak że bardzo proszę, Panie Ministrze.
I bardzo proszę pana senatora o zadanie pytania.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, przede wszystkim nie mogę 

pozostawić bez komentarza pańskiej odpowiedzi 
i tej sprawy ponownie dotyczyć będzie moje pyta-
nie. Mówiłem, że w pewnych zakresach to, co pań-
stwo proponujecie, nie gwarantuje kontroli uprzed-
niej. Pan temu zaprzeczał, twierdził, że tak nie jest. 
Tymczasem, opierając się na opiniach… Mogę panu 
zacytować fragment jednej z nich, wskazując, skąd 
czerpałem swoją wiedzę: „Tymczasem projektowane 
przepisy w żadnej sytuacji nie przewidują przepro-
wadzenia kontroli uprzedniej, nawet gdyby miały 
zostać pozyskane dane dotyczące bezpośrednio oso-
by wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa 

w art. 180 §2 kodeksu postępowania karnego”. Co 
więcej, przynajmniej w kwestii udostępniania pozy-
skanych danych ta sama opinia mówi, że kontrola, 
którą państwo proponujecie, jest absolutnie niewy-
starczająca, ponieważ ona nakłada na Policję i inne 
służby obowiązek, tylko taki obowiązek, i nic więcej, 
przekazania sądom raz na 6 miesięcy sprawozdań 
obejmujących liczbę przypadków pozyskania w okre-
sie sprawozdawczym tych danych. 

Pytanie jest takie: dlaczego, w jakim celu państwo 
to robicie? Dlaczego nie chcecie tej kontroli w zakre-
sie przechowywania pozyskanych danych, tej kontroli 
uprzedniej? W jakim celu to robicie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Dzień dobry – 
tak zacznijmy.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Augustyna, zwrócę uwagę na to, że pan senator zda-
nie z jakiejś opinii wyrwał z kontekstu. Otóż nadal 
podkreślam: ta ustawa nie zmienia niczego w kwestii 
zgody na kontrolę operacyjną. Jest uprzednia zgoda 
sądu na kontrolę operacyjną. I wyjaśnijmy to sobie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
nie o tym mówię.)

Pan senator wczoraj mówił...
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie o tym mówię.)
Pan senator wczoraj mówił…
Bardzo proszę, Panie Senatorze, żeby pan mi nie 

przerywał, bo ja panu w trakcie pytania nie przery-
wałem.

Pan senator wczoraj mówił, że ustawa nie prze-
widuje uprzedniej kontroli operacyjnej i pobierania 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 8 minut 01)



68
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

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

(sekretarz stanu M. Wąsik) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zada pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Najpierw prośba do pana ministra. Panie Ministrze, 
mamy ustawę, nową ustawę, za którą pan bierze od-
powiedzialność. Niech pan się nie zasłania Senatem, 
dobrze? Bo dyskutujemy nad nową ustawą.

I mam do pana pytanie. Jakie dane kontrwywia-
dowcze dotyczące bezpieczeństwa państwa i obron-
ności państwa ustawodawca ma na myśli, gdy wyłącza 
je z konieczności niszczenia po pewnym okresie? 
Może dać pan parę przykładów i przybliżyć tę sferę? 
Bo to jest określenie bardzo ogólne. ABW zajmuje się 
czy zajmowała się, chyba nadal się zajmuje sprawami 
ekonomicznymi, finansowymi, które godzą w interes 
państwa. Tak że to jest dość rozciągłe. Jeżeli to jest to, 
co jest zapisane w obowiązkach służb… To jest dość 
rozciągłe. Tak więc chciałbym wiedzieć, jakie dane 
wspomnianego typu czy jakie przestępstwa wspo-
mnianego typu wchodzą do katalogu, który jest, że 
tak powiem, pod danymi kontrwywiadowczymi. No, 
ogólnie można sądzić… to znaczy ja ogólnie mniej 
więcej wiem, ale proszę o jakieś szczegóły. I to jest 
jedno pytanie. A następne za chwilę, nie chcę już 
zabierać czasu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 

Marszałku! Zdecydowaliśmy się zaproponować 
taki zapis ze względu na to, że pewne postępowania 
prowadzone przez dwie służby, a mianowicie SKW 
i ABW, mają troszeczkę inny charakter niż postępo-
wania prowadzone przez służby, które zajmują się 
pracą stricte wykrywczą. Są pewne sfery państwa, 
którymi zajmuje się kontrwywiad. To jest kwestia 
bezpieczeństwa państwa, jeżeli chodzi o szpiegostwo, 
to znaczy oczywiście mam na myśli zapobieganie 
szpiegostwu, a także kwestia zapobiegania terrory-
zmowi. To są dwa… I oczywiście kwestia godzenia 
w obronę… To znaczy terroryzm, jeśli chodzi o cho-
ciażby instalacje obronne państw. To są sfery, gdzie 
pewne procesy trwają dłużej, gdzie służby prowadzą 
wydłużone postępowania. One czasem nie kończą się 

danych. No, nie mogę się z tym zgodzić, dlatego panu 
zwracam uwagę. Ustawa...

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
pan sobie odtworzy to pytanie. Ja nie mówiłem „ope-
racyjnej”.)

Nie mówił pan „operacyjnej”?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Mówił pan o kontroli operacyjnej, Panie 

Senatorze, i mówił pan o pobieraniu danych. Ja po-
wtarzam panu jeszcze raz: czytajmy tekst ustawy. 
Nadal jest kontrola sądu i nikt nawet nie próbował 
tego zmienić.

A co do kontroli następczej, jeśli chodzi o po-
bieranie danych, to przypominam jeszcze raz: w tej 
chwili nie ma żadnej kontroli. Ustawa senacka za-
proponowała kontrolę następczą i my tę kontrolę 
następczą podtrzymaliśmy, tak jak w ustawie se-
nackiej. I teraz odpowiem panu pytaniem: w jakim 
celu Senat w zeszłej kadencji ustanowił, zapro-
ponował kontrolę następczą? Mógłbym nad tym 
poprzestać, ale ja panu odpowiem, Panie Senatorze: 
bo uważamy, że kontrola następcza przy takiej ilo-
ści danych jest jedyną możliwą do zaproponowania 
ze względu na tak krótki czas. Trybunał rozważał 
w uzasadnieniu, czy nie warto powołać ciała, które 
będzie generalnie w państwie zajmowało się tego 
typu zgodami, ponadsądowego, niezależnego ciała. 
Trybunał to rozważał. My też to rozważaliśmy, 
ale uznaliśmy, że nie ma możliwości, żeby w tak 
krótkim czasie, który dostaliśmy na to, tę ustawę 
przeprowadzić, takiej zmiany dokonać. Uznaliśmy, 
że propozycja Senatu zeszłej kadencji jest w tym 
zakresie wystarczająca i dlatego się zdecydowa-
liśmy na to. Musi być kontrola – orzekł Trybunał 
Konstytucyjny. Przypominam: 2 miliony 400 ty-
sięcy danych, 2 miliony 400 tysięcy razy pytano 
o nie. Sądy okręgowe nie są przygotowane, żeby 
zrobić kontrolę uprzednią takiego procesu. Wy to 
zobaczyliście w zeszłej kadencji, my to potwierdza-
my. To mogłoby doprowadzić do sytuacji paraliżu 
zarówno sądów, jak i służb. Nie możemy do tego 
doprowadzić. To jest odpowiedzialna decyzja.

Ale chciałbym podkreślić jeszcze jedno, to, co 
mówiliśmy na posiedzeniu komisji, to, o czym mówił 
senator sprawozdawca: będziemy obserwować, jak 
to będzie wyglądało, będziemy sprawdzać, czy ten 
mechanizm funkcjonuje, będziemy to konsultować. 
Jesteśmy otwarci na uwagi, także opozycji, w tym 
zakresie i jak trzeba będzie, będziemy dokonywać 
zmian. Zobaczmy, jak to funkcjonuje. I podkreślę 
jeszcze raz: propozycja w tym zakresie nie odbiega, 
Panie Senatorze, od propozycji senackiej z zeszłej 
kadencji, którą, jak rozumiem, pan wspierał i popie-
rał. Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) była w przypadku naszego projektu. To jest dru-
gie pytanie… Proszę odpowiedzieć, czy jest. Bo 
uważam, że w projekcie poselskim jest to bardziej 
zagregowane, czyli opinia jest zbiorcza, bardziej 
ogólna.

I trzecie pytanie. Na jakiej podstawie wczoraj pan 
twierdził, że skatalogowanie – takie określenie wy-
nika z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego – to 
jest zamieszczenie przepisów w jednej ustawie? To 
są moje trzy pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny Panie 
Senatorze! Wymieniam przepisy, rozwiązania, któ-
re były krytykowane, które są identyczne z tymi 
w ustawie senackiej. Wczoraj senator sprawozdaw-
ca został zaatakowany za przepisy dotyczące cho-
ciażby Żandarmerii Wojskowej. One są dokładnie 
takie same, identyczne, ja o tym wczoraj mówiłem. 
Zostaliśmy zaatakowani za to, że przewidujemy kon-
trolę następczą pobierania danych. Projekt Senatu 
przewidywał kontrolę następczą. Dzisiaj słyszę od se-
natora Augustyna, że może być ona niewystarczająca. 
A to jest takie samo rozwiązanie. Mało tego, wczoraj 
zostaliśmy zaatakowani, projekt został zaatakowany 
za to, że…

(Senator Piotr Zientarski: Moje pytanie…)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, zostałem 

zaatakowany.
(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem nie o to, co 

było przedmiotem pytania, Panie Ministrze, tylko 
o to, co było krytykowane. To są zupełnie inne kwe-
stie.)

Pani Marszałek, ja mam ogromną prośbę. Proszę 
mi umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
proszę, żeby mi nie przerywano. To jest po prostu 
niegrzeczne.

(Senator Piotr Zientarski: Pan nie odpowiedział 
mi na pytanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Ministrze, chwileczkę.
Panie Senatorze, pan minister odpowie, a potem 

będzie pan mógł dopytać, dobrze? Ale proszę nie 
przerywać panu ministrowi.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

postępowaniem karnym. Niezwykle istotna jest tutaj 
funkcja informacyjna służb, czego chyba nie muszę 
mocno podkreślać. Pewne procesy przygotowywa-
nia… dotyczące pewnych przestępstw czy zjawisk 
– to jest po prostu udowodnione – trwają niezwykle 
długo. I nasze służby muszą mieć możliwość prowa-
dzenia postępowań takiego typu.

A jeśli chodzi o zakres danych, które wspomniane 
służby mogą zbierać, to jest to dokładnie ten sam 
zakres, o którym mowa w ustawie w odniesieniu do 
innych służb. To są dane dotyczące rejestru połączeń, 
dane dotyczące lokalizacji pewnych osób i oczywiście 
dane abonenckie. To są w ogóle trzy grupy danych, 
o których mówi się w omawianej tu ustawie. I tutaj 
mowa o tych samych danych, tylko że chodzi o spra-
wy, w których pewne procesy przebiegają dużo po-
wolniej i są niezwykle niebezpieczne z punktu widze-
nia państwa, zajmuje się nimi po prostu kontrwywiad. 
Tak że to tyle, ile mogę powiedzieć panu marszałkowi 
na wspomniany temat.

I chciałbym zwrócić uwagę, że ja się nie zasła-
niam Senatem, Panie Marszałku. My bierzemy za 
omawianą tu ustawę pełną odpowiedzialność. Ja 
chciałbym tylko wytłumaczyć, że pewne rozwią-
zania są zbieżne z rozwiązaniami, które zapropo-
nował Senat zeszłej kadencji. Senat, który ma, jak 
widzę, pewną kontynuację personalną. Senat, który 
parę miesięcy temu pochwalał pewne rozwiązania. 
A w tej chwili czuję się, przynajmniej ja, za te roz-
wiązania krytykowany. Uważam, że jest to niespra-
wiedliwe. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ja tylko przypominam, że obecni senatorowie za-

dają z miejsca trwające nie dłużej niż minutę pytania.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Piotr 

Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Zacznę tak od razu od stwierdzenia, na którym 
pan skończył. Proszę wskazać, jakie rozwiązania 
z propozycji Senatu my w tej chwili krytykujemy. Bo 
ja nie zauważyłem żadnego. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Przed chwilą odpowiedział pan 
na pytanie pana senatora Augustyna, że kwestia 
pozyskiwania… że jest identyczna kontrola sądu 
nad pozyskiwaniem danych billingowych i lokali-
zacyjnych. Tylko jest jedna drobna kwestia: projekt 
poselski wymaga bardziej ogólnej informacji dla 
sądu. Nie jest to identyczna informacja z tą, która 
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(Senator Piotr Zientarski: Ale nikt tego nie kryty-
kował, to było pytanie. Co do kontroli następczej…)

(Senator Stanisław Kogut: Kulturalnie, niech czło-
wiek odpowie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, jak rozumiem, pan minister już 

odpowiedział na to pytanie.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ja odnoszę wrażenie, że 
odpowiedziałem na to pytanie.)

Bardzo dziękuję.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek, przepraszam bardzo, ale pan mi-

nister nie odpowiedział. Drugie moje pytanie doty-
czyło tego, czy rzeczywiście ta kontrola następcza, 
o której pan mówił, jest identyczna w sensie nie za-
sady kontroli, tylko szczegółów dotyczących danych 
zbiorczych. Ta jest bardziej zagregowana i stąd moje 
pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Być może, Panie Senatorze, sam odpowiedział pan 
sobie na to pytanie. To nie są identyczne przepisy. Ja 
nie mówię, że to są identyczne ustawy, ale mówię 
o pewnych mechanizmach…

(Senator Piotr Zientarski: Proszę pana…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Pani Marszałek, ja nie mogę w takich warun-

kach… Ja przepraszam, wszyscy jesteśmy zmęcze-
ni, pracowaliśmy długo, dzisiaj pracujemy od rana. 
Potrzebujemy odrobiny wzajemnego szacunku, żeby 
tę pracę wykonywać.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, myślę, że pan minister odpowie-

dział na pytanie…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie odpowiedział.)
To proszę, zada pan jeszcze raz to pytanie czy 

podobne pytanie w drugiej turze, dobrze?
(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: Na piśmie się zwróć, to ci 

odpowie na piśmie.)
Bardzo proszę o ciszę.
Dziękuję panu ministrowi.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek. Panie 

Senatorze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Wczoraj przeprowadzono tutaj krytykę braku 
w tym projekcie rozwiązania polegającego na in-
formowaniu osoby o tym, że była podsłuchiwana. 
Projekt senacki tego rozwiązania też nie przewidywał, 
też go nie przewidywał. To są te same rozwiązania 
i o tym mówię.

Czy mogę jeszcze w czymś pomóc, Panie 
Senatorze?

Senator Piotr Zientarski:

Ja zadałem trzy pytania. Jeśli chodzi o to ostatnie, 
to znowu pan gra nie fair. Wiedział pan doskonale, że 
Senat zajmował się tym problemem, tylko uznał, że 
powinien to rozwiązać Sejm, ewentualnie Senat za 
pomocą poprawki. Pan o tym doskonale wie, a teraz 
pan mówi, że to było krytykowane. Nie, to było za-
uważone, m.in. w moim wystąpieniu.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Jak rozumiem, Panie Senatorze, Senat przygoto-
wał projekt, żeby Sejm go zmienił…

(Senator Piotr Zientarski: Nie odpowiedział mi 
pan na pytanie.)

…albo ewentualnie Senat go zmienił, wprowa-
dzając poprawkę. Rozumiem ten tok myślenia, jest 
w tym pewna logika, Panie Senatorze, ale nie jestem 
w stanie zgodzić się z…

(Senator Piotr Zientarski: Ale tego nie krytyku-
jemy, Panie Ministrze. Ja pytam, co konkretnie kry-
tykujemy?)

Pan mnie pyta, co pan krytykuje? No, Panie 
Senatorze, nie rozumiem tego pytania, naprawdę. 
Proszę jeszcze raz zadać to pytanie. (Oklaski)

Senator Piotr Zientarski:

Nie. Pan powiedział, że krytykujemy te rozstrzy-
gnięcia czy te propozycje, które wcześniej przygoto-
waliśmy. Dlatego pytam: jakie?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Ale ja powiedziałem, podałem przykłady, cho-

ciażby rozwiązania dotyczące żandarmerii, chociażby 
rozwiązania dotyczące kontroli następczej.
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(wicemarszałek M. Koc) że w ocenie fundacji projekt jest niezgodny zarówno 
z prawem unijnym, jak i z konstytucją…

(Rozmowy na sali)
Następna, którą mogę przytoczyć, Biura 

Legislacyjnego Senatu. No i wszędzie jest podobnie. 
Czy te opinie mają jakieś znaczenie? Czy gdy two-
rzymy nowe prawo… Czy one są napisane, ale nie 
bierzemy ich pod uwagę? Bo ja rozumiem, że gdy 
mamy sprzeczne opinie, to sytuacja jest całkiem inna. 
Ale gdy mamy jednoznaczne opinie? Chciałbym, żeby 
pan minister w tym względzie też się wypowiedział. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Za chwileczkę, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, bardzo proszę, aby pytania 

kierowane do pana ministra mieściły się w minucie, 
tak jak to przewiduje regulamin. I bardzo o to proszę. 
Czas na komentarze będzie w dyskusji. Każdy z pań-
stwa senatorów będzie mógł wziąć udział w dyskusji. 
Ci, którzy już brali w niej udział i przemawiali 10 mi-
nut, będą mieli jeszcze przecież okazję i możliwość, 
żeby w ciągu kolejnych 5 minut również wygłosić 
swoje wystąpienie. Tak że bardzo proszę, trzymajmy 
się regulaminu.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na py-
tanie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Jeśli chodzi o pytanie drugie, to 

ja szeroko odnosiłem się do tego wczoraj i naprawdę 
dokładnie na te same pytania odpowiadałem, tak że 
nie czuję się w obowiązku odpowiedzieć na nie.

Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że wszystkie dane, które po-
bierają służby, muszą podlegać kontroli. Nie wskazał, 
że telekomunikacyjne – tak, internetowe – nie, pocz-
towe – tak, albo że inaczej. Uznał, że wszystkie dane 
dotyczące lokalizacji, dotyczące abonentów, dotyczą-
ce jak gdyby billingów, które służby pobierają, muszą 
podlegać kontroli. Dotychczas w ustawach o służbach 
funkcjonowały dwie dane i była ta rozproszona kom-
petencja w ustawie o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną. Chciałbym zwrócić uwagę… Cytowałem 
wypowiedź przedstawiciela Fundacji Panoptykon, 
której nie można zarzucać miłości do służb specjal-
nych i do działań operacyjnych. Ale to właśnie ona 
w trakcie prac Senatu zwróciła uwagę na to, że dobrze 
by było, gdyby dane pobierane na podstawie ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną były dokład-

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Dzień dobry. Brakowało 
mi pana.)

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja akurat nie byłem senato-

rem w poprzedniej kadencji – pan to pewnie wie – 
w związku z czym nie będę nawiązywał do tego, 
co było w poprzednim projekcie. Ale uważam, że 
dwie ważne sprawy obejmuje ta nowelizacja – co 
podkreślano wielokrotnie na tej sali – po pierwsze, 
oczywiście sprawę bezpieczeństwa, a po drugie, 
sprawę wolności i prywatności każdego z nas. Co 
do bezpieczeństwa… Pan wczoraj się powoływał na 
przykład matki z dzieckiem, zagrożenia, pani premier 
też się ostatnio powoływała na głodne dzieci, na to, 
że są w Polsce…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, oczywiście w tych przypad-

kach… Gdy jest sprawa zagrożenia życia i zdrowia, 
nikt…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
…z nas nie ma wątpliwości, że takie działania 

operacyjne muszą być podjęte.
Teraz co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Ja bym chciał zapytać, czy dostęp Policji i służb 
do danych internetowych wynika z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Bo ten dostęp oczy-
wiście budzi wiele wątpliwości. Mówimy tutaj 
o kontroli następczej, która moim zdaniem oczy-
wiście jest fikcją. Bo nie wierzę w to, żeby w sy-
tuacji, gdy to są miliony operacji, które będzie 
trzeba sprawdzić, w wyniku sprawozdania, które 
zostało złożone, można było dociekać zasadno-
ści podjętych działań. Dlatego pytanie dotyczy 
właśnie tego, czy koniecznie trzeba było przyjąć 
te rozwiązania, czy też można było – a wszyscy 
państwo mówicie, że i tak, i tak w najbliższym 
czasie będzie nowelizacja – zostawić to na później. 
To jest pierwsze pytanie.

I jeszcze drugie pytanie. Mam tutaj opinie do-
tyczące projektów – to już chyba wczoraj było też 
poruszane – ustawy o zmianie ustawy o Policji, mam 
tutaj 7 opinii przed sobą. No, jak tak patrzę na te opi-
nie… Na przykład opinia Biura Analiz Sejmowych: 
„Projekt nie zawiera przepisów mających na celu 
wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt ustawy 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo 
UE”. I mógłbym przytoczyć kilka następnych takich 
opinii. Na przykład Fundacji Panoptykon, mówiącą, 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Senator, serdecznie pani gratuluję, że jest 
pani w Senacie, bardzo się z tego cieszę, miło mi.

Powiem pani tak… Cieszę się, że sięga pani do dy-
rektywy z 2006 r., cieszę się, że będziemy mogli stanąć 
obok takiego kraju jak Wielka Brytania. Uważam, że 
jest to ugruntowana demokracja, której rozwiązania 
są właściwe. Będziemy mieli podobne rozwiązania, 
będziemy mieli kontrolę następczą i przez następne, 
mam nadzieję, co najmniej 8 lat będziemy pracować 
nad tymi rozwiązaniami w podobnym składzie, czego 
sobie i państwu życzę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Fedorowicz.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, ja też się cieszę, że pana widzę 

w Sejmie po raz pierwszy.
(Głosy z sali: Nie w Sejmie.)
W Senacie… Ale nie o to chodzi. 
Ja panu powiem tak: absolutnie uważam, że przy-

gotowanie ustawy na ścieżce poselskiej jest wadliwe, 
ale umówmy się, że w ten sposób omijamy pewne 
procedury.

Szybciutko o dwóch konkretnych sprawach.
Ja się posługuję opinią Naczelnej Rady 

Adwokackiej. Proszę ustosunkować się do dwóch aka-
pitów, chodzi o opinię z grudnia 2015 r. Mianowicie 
dobrzy prawnicy, no bo w końcu z NRA, piszą: „roz-
wiązania będą prowadzić do poważnych ograniczeń 
w zakresie korzystania przez jednostki z ich praw 
i wolności konstytucyjnych, w szczególności z pra-
wa do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz 
zasady autonomii informacyjnej”. To jest pierwszy 
akapit. Nie chcę tego rozwijać, bo chcę się zmieścić 
w minucie.

I drugi: „Na mocy przepisów zawartych w opi-
niowanym projekcie, w znacznej mierze tożsamych 
z propozycjami senackiego projektu, adwokaci będą 
mogli być – uwaga – poddawani najbardziej ingeren-
cyjnym środkom pracy operacyjnej: kontroli opera-

nie tak samo traktowane, dokładnie tak samo niszczo-
ne jak dane telekomunikacyjne czy pocztowe. My to 
zauważyliśmy, my czytaliśmy wyrok trybunału, po-
rządkowaliśmy te przepisy i dlatego uważamy, że jest 
konieczność traktowania tych danych dokładnie tak 
samo, czyli niszczenia także danych internetowych. 
Jeżeli te dane znikną z tej ustawy, służby nadal będą 
je mogły pobierać, tylko że nie będzie żadnej kontroli 
nad nimi. Uważamy, że żeby nie powodować kolejnej 
skargi do trybunału, należy te zapisy właśnie w takiej 
formie pozostawić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdrojewska.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. 
Też chciałabym powiedzieć, Panie Ministrze, że 

Senat nie jest w pełni odtworzony. Ja jestem rów-
nież…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Na szczęście.)

…nowym senatorem i mam…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Cieszę się.)
…zaszczyt zasiadać tu po raz pierwszy.
Chciałabym pociągnąć ten wątek dyrektyw eu-

ropejskich. Zgodnie z opublikowanym w 2011 r. 
sprawozdaniem Komisji Europejskiej na temat 
implementacji dyrektywy 2006/24 przez kra-
je członkowskie Unii Europejskiej stanowiącym 
wynik analizy porównawczej 25 raportów kra-
jowych… W tym raporcie okazało się, że tylko 
w 3 państwach, w Irlandii, na Malcie i w Wielkiej 
Brytanii, nie była sprawowana kontrola uprzednia 
nad udostępnieniem danych telekomunikacyjnych, 
a w 3 kolejnych, w Polsce, na Łotwie i na Słowacji, 
nie było jakiegokolwiek organu kontroli zewnętrz-
nej. Pan sobie świetnie zdaje sprawę z tego, że nie 
tylko wiele czasu upłynęło, ale też bardzo zmienia 
się świat, internet, środki telekomunikacyjne itd. 
To raczej prawo nie nadąża, więc tym bardziej po-
winniśmy przestrzegać tego, co zostało już ujęte 
w dyrektywie w 2006 r. 

W związku z tym chciałabym zapytać pana mi-
nistra o to, co pan zrobił w tej sprawie w tej ustawie 
i co pan zamierza zrobić w najbliższej przyszłości, że-
byśmy spełniali wymagania tych dyrektyw. Dziękuję 
bardzo.
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(senator J. Fedorowicz) mieć uprawnień do stosowania tych podsłuchów. My 
ograniczamy te uprawnienia. Mówimy także, że jak 
się pojawiają tajemnice, trzeba, zgodnie z wyrokiem 
wprowadzić procedurę i my te procedury wprowa-
dzamy.

I jeszcze jedno, Panie Senatorze. Zgadzam się 
z panem co do jednej kwestii, że to powinien być 
projekt rządowy. Absolutnie zgadzam się z tym, że 
projekt poselski jest protezą. Oczywiście, że jest 
protezą, tylko że to poprzedni rząd miał czas na to, 
żeby przygotować projekt. Ten rząd tego czasu nie 
miał. Odpowiedzialność była po stronie Platformy 
Obywatelskiej, Panie Senatorze, bądźmy uczciwi.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Muszę sprostować.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Ministrze, chciałbym, żeby pan łaskawie 
zwrócił uwagę na to, że to nie jest opinia skierowa-
na do mnie, to jest opinia skierowana do marszałka 
Sejmu, pana marszałka Kuchcińskiego. To po pierw-
sze.

Po drugie, przypominam, że już od kilku miesięcy 
sprawujecie rządy.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Dwa.)

Jeżeli termin was obliguje, to można było to zro-
bić. Ale nie chcę w tej sprawie zabierać głosu, bo to 
nie jest debata. Pan chyba… Przecież uświadamiamy 
sobie, że w tej chwili słuchają nas prawnicy, czyli 
adwokaci, którzy te opinie wydali. Pan powiedział, 
że to nie jest zagrożenie, oni twierdzą, że to jest za-
grożenie. Jednym słowem…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Odniosę się do tego, Panie 
Senatorze.)

Proszę się do tego odnieść.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, odniosę się do tego tak. Proszę 
wskazać przepis, który pogarsza sytuację środowiska 
prawniczego – powtarzam: pogarsza – w stosunku do 
ustaw, które obowiązują. Bardzo proszę o wskazanie 
takiego przepisu, wtedy ja natychmiast odniosę się do 
tego i oczywiście to skomentuję. Jak będzie miał pan 
rację, posypię głowę popiołem. Ale nie ma takiego 
przepisu w tej ustawie, nie ma, po prostu nie ma.

cyjnej i pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych. 
Rozwiązanie takie godzi w prawa i wolności konsty-
tucyjne, w szczególności w prawo do obrony, z któ-
rym nierozerwalnie związane jest istnienie zaufania 
pomiędzy adwokatem świadczącym pomoc prawną 
a jego mocodawcą”. Tylko tyle przytoczę z tej ob-
szernej opinii, która dla was w sumie nie jest dosyć 
ciekawa. 

Proszę łaskawie o odpowiedź na pytanie, czy ad-
wokaci słusznie piszą, że ich prawa, a tym samym 
nasze, obywateli, są zagrożone. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Senator! Wysoki Senacie! Szanowny Panie 
Senatorze! Też się cieszę, że pana widzę. I powiem 
panu tak: ta ustawa nie wprowadza milimetra nowych 
przepisów dających uprawnienia służbom. Przepisy, 
które funkcjonują, które funkcjonowały przez ostatnie 
8 lat, nie mówiły nic na temat uprawnień adwokatów 
i np. tajemnicy obrończej. Ta ustawa wprowadza tutaj 
bardzo istotne ograniczenia. Jeżeli służby, stosując na 
przykład kontrolę operacyjną, pozyskają materiał bę-
dący rozmową adwokata i osoby, którą on reprezentu-
je przed sądem, której broni – czyli tutaj jest tajemnica 
obrończa – będą musiały to natychmiast zniszczyć. 
Jeżeli pan uważa, że ten przepis godzi w uprawnienia 
czy prawa adwokackie, to proszę zgłosić poprawkę, 
żeby ten przepis wyrzucić. Ale chciałbym powiedzieć, 
że to właśnie Trybunał Konstytucyjny nakazał wpro-
wadzić ten przepis, powtarzam: to właśnie Trybunał 
Konstytucyjny to nakazał. Takich rozwiązań nie było 
przez ostatnie 8 lat, Panie Senatorze. Nie wiem, czy 
przez ostatnie 8 lat rada adwokacka wysyłała do pana 
jakieś analizy, ale nie sądzę, żeby była w jakiś sposób 
zaniepokojona tą sytuacją, że ich tajemnica w ogóle 
nie jest chroniona… w żaden sposób nie była.

Każda ustawa, która dotyka kontroli operacyjnej, 
która dotyka pracy operacyjnej, w oczywisty spo-
sób ingeruje w swobody i wolności obywatelskie. 
Oczywiście, że tak jest, zgadzam się z panem sena-
torem. Ale żeby zachować bezpieczeństwo, ta inge-
rencja… prawo do prywatności musi być ograniczone 
– to jest oczywiste. Każdy podsłuch ingeruje w swo-
body obywatelskie i w prawo do prywatności – to 
jest oczywiste. Ale to nie znaczy, że służby nie mogą 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) się, że sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych 
nigdy nie dostała informacji, ile tego typu spraw jest. 
Jak mówię, wydaje mi się, może się mylę. To są ściśle 
tajne posiedzenia, w pomieszczeniach do tego prze-
znaczonych, przygotowanych. Panie Marszałku, to 
nie jest moja zła wola.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę państwa o zadawanie pytań, które 

tyczą się materii omawianej ustawy. Proszę również, 
aby pytania nie trwały dłużej niż minutę.

Pytanie zadaje pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Jedno zdanie. Ta ważna ustawa zapewne była w tej 

grubej teczce, którą na debacie miała pani premier 
Szydło. Trzeba było po prostu tam poszukać i zapew-
ne szybciej by… A wracając do pytania…

(Senator Robert Mamątow: Tacy poważni lu-
dzie…)

(Senator Wojciech Piecha: Ale złośliwości.)
(Senator Alicja Zając: To obrażanie naprawdę jest 

żałosne.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, emocje rosną niepotrzebnie. 

Bardzo proszę ograniczyć się do zadawania pytań. 
Bardzo proszę, abyśmy unikali takich komentarzy. 
Pan minister przed chwilą wyjaśnił, że zaraz po swo-
jej nominacji skierował tę ustawę pod obrady.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Zajęliśmy się pracą od razu.)

Zajęli się państwo pracą. Przecież pan mini-
ster wytłumaczył to bardzo dokładnie, podał daty. 
Państwo chyba wszyscy zrozumieliście, że szybciej 
się już nie dało. Unikajmy złośliwości, bo te emocje 
są naprawdę niepotrzebne. Debatujmy. Kolejny dzień, 
drugi dzień debatujemy nad pierwszym punktem 
naszego porządku obrad. Bardzo proszę o zadanie 
pytania, a pan minister na pytanie odpowie. Kolejni 
senatorowie są zapisani do zadania pytania.

Bardzo proszę o pytanie, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Proszę mi pozwolić wyjaśnić. Jedno zdanie, pro-

szę mi pozwolić… To nie była złośliwość. To zdanie 
w żaden sposób nie obrażało pana ministra.

Ja właściwie powtórzę pytanie, które zadałem 
senatorowi sprawozdawcy, ale nie uzyskałem na nie 
odpowiedzi. Ono dotyczy art. 19 ust. 12 dotyczącego 

A jeśli chodzi o wspomniane 2 miesiące, Panie 
Senatorze, to powiem tak. Rząd pani Beaty Szydło 
powstał, jeśli dobrze pamiętam, 16 listopada. Ja 18 li-
stopada dostałem nominację. 1 grudnia rozpoczęli-
śmy prace. 23 grudnia projekt pojawił się w Sejmie… 
23 grudnia. Został natychmiast poddany ostrej kry-
tyce, totalnej krytyce – ustawa inwigilacyjna. To 
jest oczywiście nieprawda. To nie jest żadna ustawa 
inwigilacyjna, to jest ustawa o Policji. Nie można 
grać na takich emocjach! I pan mówi, że mieliśmy 
2 miesiące, żeby rząd zaczął pracować? 30 lipca 
2014 r. Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję. Czy 
jakikolwiek projekt rządowy w tym zakresie powstał 
w rządzie Donalda Tuska albo Ewy Kopacz? Nie, 
więc proszę nas za to nie krytykować. My jesteśmy 
odpowiedzialni.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ile spraw, które można kwalifi-
kować potem jako sprawy szpiegowskie, jako sprawy 
o terroryzm, jest prowadzonych? Ile?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Panie Marszałku, nie jestem w stanie odpowie-
dzieć na to pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: A dlaczego?)
Zakres działalności kontrwywiadu to jest sprawa 

niejawna. Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na 
pytanie, ile spraw kontrwywiadowczych prowadzi 
SKW czy ABW. Nawet gdybym tę liczbę znał, tobym 
panu nie odpowiedział. Chodzi o odpowiedzialność, 
tylko i wyłącznie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, Panie 
Ministrze, ale właśnie dlatego zgłosiliśmy wniosek 
o utajnienie obrad. Chodziło o to, żeby móc zadawać 
panu takie pytania, na które…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
Panie Marszałku, proszę nie igrać z takimi spra-

wami. Tu by musiało siedzieć 100 osób… Nie ma 
żadnego tytułu prawnego, żeby na posiedzeniu za-
strzeżonym takie informacje przekazywać. To są 
ściśle tajne informacje. Powiem panu tak: wydaje mi 
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(senator P. Wach) czy też inni, którzy ani razu w swojej historii nie 
mieli obowiązku świadczenia, w związku z kontrolą 
operacyjną… Ani razu. Tak że inaczej trzeba trak-
tować dużego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, 
z którego usług służby, powiem tak w cudzysłowie, 
korzystają, przeprowadzając kontrolę, i który musi 
mieć pewną infrastrukturę, a inaczej przedsiębior-
cę malutkiego, któremu kazalibyśmy zainwestować 
w odpowiednią infrastrukturę, a być może przez 10 lat 
byśmy jej nie użyli. Przepis, o którym tu mowa, to jest 
właśnie ukłon w stronę mikro- i małych przedsiębior-
ców, tak żeby nie obarczać ich zbyt dużymi kosztami 
prowadzenia swojej działalności. I na wspomnianą 
poprawkę, zgłoszoną przez opozycję, rząd się zgodził, 
a nawet przyjął ją z zadowoleniem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja również…
(Wicemarszałek Maria Koc: Chyba mikrofon nie 

jest włączony.)
Już, już jest włączony. Przepraszam bardzo.
Panie Ministrze, miałam panu już dzisiaj nie za-

dawać pytań, ale ponieważ w odpowiedzi na pytanie 
pana Zientarskiego powiedział pan, że niemal powie-
lona jest ustawa senacka z poprzedniej kadencji…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie.)

…to właśnie bardzo… Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Przepraszam panią.)
Ja może odniosę się wprost… Chodzi mi o dostęp 

do billingów i danych lokalizacyjnych – pokażę panu 
m.in., jakie są różnice – wrażliwych ze względu na 
prawa i wolności obywatelskie. Projekt senacki do-
puszczał uzyskiwanie takich danych tylko i wyłącznie 
wówczas, gdy inne środki w celu rozpoznawania, 
zwalczania i wykrywania przestępstw okazały się 
bezskuteczne. Projekt poselski takiego ograniczenia 
nie przewiduje. Ponadto projekt senacki dotyczył wy-
łącznie przestępstw ściganych z oskarżenia publiczne-
go. Chodziło o to, żeby nie naruszać praw i wolności 
obywatelskich w sprawach niedotyczących poważ-
niejszych przestępstw. Projekt poselski dopuszcza 
uzyskanie danych internetowych we wspomnianym 
trybie. Projekt senacki tego również nie przewidywał. 
Dlaczego zatem w ustawie znalazły się wspomniane 
zapisy, skoro pozyskiwanie danych internetowych 
również nie wiąże się z obowiązkiem wykonania wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego? Dziękuję.

obowiązków podmiotów prowadzących działalność 
telekomunikacyjną – mają one na własny koszt za-
pewnić warunki techniczne i organizacyjne umoż-
liwiające prowadzenie przez Policję kontroli opera-
cyjnej. Taka treść jest obecnie rozbita na dwa ustępy: 
ust. 12 i ust. 12a. Ja nie będę w pełni powtarzał… 
Może pan minister słyszał wczoraj to pytanie. Duże 
podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne mają 
to zrobić, czyli zapewnić warunki techniczne i orga-
nizacyjne, tak jak mówiłem, na własny koszt, a małe 
podmioty, mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębior-
cy… W ich przypadku nie jest napisane, że na własny 
koszt, ale „stosownie do posiadanej infrastruktury”. 
Proszę wyjaśnić te różnice, bo one budzą wątpliwości 
i właściwie… no, nie będę komentował. Ale to budzi 
wątpliwości. Jedni mają robić to, o czym mowa, na 
własny koszt, a drudzy – nie wiadomo jak. Jeżeli 
chodzi o małe podmioty, to jest napisane „stosownie 
do posiadanej infrastruktury”. Co oznaczałoby, że 
duże przedsiębiorstwa mają to czynić w szerszym 
zakresie. Proszę tę kwestię wyjaśnić.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Wyjaśnię.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! 

Nie będę się odnosił do pierwszej części pana wypo-
wiedzi, bo jest ona po prostu nieuczciwa intelektual-
nie. Ale odniosę się szczegółowo do drugiej.

Wspomniany zapis powstał w wyniku poprawki 
zgłoszonej przez opozycję, przyjętej na etapie prac 
sejmowych. Uznaliśmy, że nie możemy nakładać 
na mikro- i małych przedsiębiorców dokładnie ta-
kich samych obowiązków w zakresie konieczności 
zapewnienia infrastruktury do przeprowadzenia 
kontroli operacyjnej jak na przedsiębiorców dużych. 
Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, dzięki pani 
minister Streżyńskiej, także ze środowiskami przed-
siębiorców zrzeszonych w organizacjach gospodar-
czych, którzy zwracali uwagę na to, że poniesienie 
pewnego stałego kosztu dla dużego przedsiębiorcy 
nie stanowi problemu, a w przypadku przedsiębiorcy 
malutkiego może decydować o jego kondycji eko-
nomicznej. Tym bardziej że tak naprawdę mowa tu 
– proszę mi uwierzyć – o tak incydentalnych działa-
niach służb, że są przedsiębiorcy, telekomunikacyjni 
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(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie… Tak? Już odpowiedział…)

(Rozmowy na sali)
Mamy prawo się nie zgadzać, mamy prawo się 

różnić, Pani Senator, ale oczywiście szanujmy się.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, właściwie dobrze się stało, bo 

chcę nawiązać do pana wczorajszego wystąpienia 
i w ogóle do tej odpowiedzi. Rzeczywiście wiele opi-
nii wskazuje na to, że zapobieganie, wykrywanie, 
ściganie przestępstw jako jedyne kryterium podjęcia 
działań jest niewystarczające. Wszyscy wskazują na 
przepisy unijne i na wyrok trybunału, że powinno 
to dotyczyć przestępstw wystarczająco poważnych. 
Wczoraj pan mówił, że nie ma takich kategorii, i dla-
tego, żeby nie odnosiło się to także do wykroczeń, 
jeśli dobrze pamiętam, użyto sformułowania, że doty-
czy to przestępstw. Ale przecież pan nie jest prawni-
kiem i ja nie jestem prawnikiem, więc ja się opieram 
na opinii prawnika, który mówił, że można znaleźć, 
i to bez żadnego trudu, rozróżnienie czy taką kate-
gorię poważniejszych przestępstw, które w naukach 
prawniczych nazywają się zbrodnią, a które dotyczą 
tego, co jest zagrożone karą minimum 3 lat więzienia. 
Dlaczego państwo do tej kategorii nie sięgnęli? Bo 
intencja, jak rozumiem, była taka, żeby nie stosować 
tych technik, tej ustawy np. do wykroczeń, więc ja 
rozumiem to tak, że także do bardzo drobnych prze-
stępstw, a jednak one są tutaj wpisane. Czemu pań-
stwo nie skorzystaliście ze wspomnianej możliwości?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Ja przed chwilą 

odpowiadałem na to pytanie, podałem przykład nie-
legalnego podsłuchiwania, stosowania kontroli. To 
jest niezwykle poważne przestępstwo. Ja państwu 
powiem tak: w mojej ocenie wszystkie przestępstwa 
są poważne. Wszystkie, wszystkie, wszystkie prze-
stępstwa są poważne. Ja wiem, że jest taka pana oce-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowna Izbo! 

Ja powiem tak: jak tłumaczyłem wczoraj, jeżelibyśmy 
nie wprowadzili pewnych przepisów, służby mogłyby 
pobierać pewne dane nawet w ramach spraw o wykro-
czenia. Tak więc nie mówmy tutaj o pewnej powadze 
przestępstw. 

Ja chciałbym zapytać, czy nielegalne podsłuchi-
wanie, nielegalne stosowanie kontroli operacyjnej 
jest poważnym przestępstwem. Chyba tak. A nie jest 
ścigane z urzędu – jest ścigane na wniosek. Jest po-
ważnym przestępstwem? Według mnie jest, a jest 
wnioskowe. To jest odpowiedź na drugą część pani 
pytania.

A teraz – pierwsza część. Chodzi o subsydiar-
ność. Tak, zgadzam się z panią: te rozwiązania są 
inne. I tutaj nic nie ukrywamy. Mówiłem o tym 
wczoraj i mówię to na każdym innym forum, na 
którym się wypowiadam, jeśli chodzi o tę ustawę. 
My traktujemy subsydiarność poważnie, chodzi tu 
o środek ostateczny. Ile może być środków osta-
tecznych? Wszystkie mogą być ostateczne. Ale jak 
wszystkie będą ostateczne, to żaden nie będzie 
ostateczny. Wprowadziliście zapis, że pobieranie 
danych jest subsydiarne, ale nie pamiętacie o tym, 
że w ustawach o służbach subsydiarność jest przypi-
sana kontroli operacyjnej. To ma być środek najdalej 
ingerujący – i jest najdalej ingerujący – w wolność 
i prywatność, dlatego zrezygnowaliśmy z tej subsy-
diarności, bo wiemy doskonale, że często podczas 
wykrywania przestępstw, podczas ich ścigania, pod-
czas zbierania materiału dowodowego to właśnie 
pobieranie danych jest pierwszą czynnością, którą 
musi wykonać policjant, czasami po prostu pierwszą. 
I nie oszukujmy się… Że co? Przepraszam bardzo, 
jeśli mamy osobę, która proponuje komuś łapówkę 
przez telefon, to musimy ustalić, kto jest tą osobą. To 
jest pierwsza informacja: pobranie danych abonenta. 
Już nie mówię o innych przypadkach, nie chcę tutaj 
epatować różnymi kategorycznymi rzeczami. Po 
prostu często jest to pierwsza czynność. A czasa-
mi wykonanie pobrania danych sprawia, że później 
okazuje się, że nie ma potrzeby stosowania kontroli 
operacyjnych. Tak więc to jest rzecz, która sprawia, 
że w mniejszym zakresie stosowana jest kontrola, 
dlatego się na to zdecydowaliśmy. Jeżeli wszystko 
będzie subsydiarne, to nic nie będzie subsydiarne, 
Pani Senator.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Senatorze! W mojej ocenie ustawa mieści się 
w średniej europejskiej, takie są standardy europej-
skie nieodbiegające zasadniczo… Jeśli chodzi o dłu-
gość trwania kontroli operacyjnej, o możliwości jej 
stosowania czy generalnie możliwości prowadzenia 
pewnych czynności, to są pewne standardy euro-
pejskie. Zresztą tutaj pani senator je przytaczała. 
Niektóre kraje, tak jak Wielka Brytania, mają podob-
ne rozwiązania w zakresie pobierania danych i kon-
troli następczej. Oczywiście Europa jest zróżnicowa-
na, nie ma jednej sztampy, jeśli chodzi o rozwiązania 
w zakresie kontroli operacyjnej. Niektóre kraje – na 
przykład Francja – mają niezależną instytucję, która 
służy tylko do wydawania zgód dla służb i kontro-
lowania tych służb. Ale w Europie jest też widocz-
ny ruch, który w tej chwili w obliczu zagrożenia, 
a właściwie zagrożeń – bo tutaj już można mówić 
o tym w liczbie mnogiej – liberalizuje przepisy, to 
znaczy wprowadza dużo większe możliwości dla 
służb, szczególnie jeśli chodzi o wykrywanie prze-
stępstw terrorystycznych. To jest tendencja, która 
w Europie jest już, można powiedzieć, stała, już 
pojawiają się głosy, że te służby muszą mieć coraz 
większe kompetencje.

Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to ja po-
wiem tak: ta ustawa teoretycznie i praktycznie ograni-
cza uprawnienia służb, ale ogranicza je nie w ten spo-
sób, żeby uniemożliwić im prowadzenie skutecznych 
działań. Te skuteczne działania będą prowadzone. 
Ta ustawa wprowadza większą kontrolę społeczną 
i sądową nad działaniami tajnych służb. W zasadzie 
jeśli ta ustawa będzie dobrze stosowana, to, jak myślę, 
sprawi, że z jednej strony będziemy mogli zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo, a z drugiej strony swobody 
obywatelskie będą lepiej poszanowane.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Jeśli można, to ja najpierw w trybie repliki odniosę 

się do poprzedniej odpowiedzi pana ministra, a póź-
niej jeszcze zadam jedno pytanie, bo nie chciałam 
przerywać, kiedy padały kolejne pytania.

Panie Ministrze, my chyba kompletnie się nie zro-
zumieliśmy. Pan mówił przed chwilą, powołując się 

na, słyszałem o tym, ale chciałbym także powiedzieć, 
że definicji poważnych przestępstw projekt senacki 
w zeszłej kadencji też nie przewidywał. I to też jest 
to, co łączy te dwa projekty, też nie zaproponowaliście 
tego, a nam to wytykacie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale też byliśmy 
krytykowani…)

Słucham?
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale też byliśmy 

krytykowani za to.)
Akurat nie za to. Akurat nie za to, Panie Senatorze.
Ja powiem tak: służby mają swój katalog sprecy-

zowany, on jest w tej chwili bardziej precyzyjny, niż 
był dotychczas. I ta ustawa wypełnia w tym zakresie 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą pamię-
tajmy, Panie Senatorze, o sentencji wyroku. Trybunał 
podważył pewne przepisy – powtarzam: podważył 
– stwierdził, że są niekonstytucyjne. Wszystkie te 
przepisy zostały poprawione, mam nadzieję, tak, że 
zadowoli… że wypełniony zostanie wyrok, co spra-
wi, że przepisy dotyczące służb będą konstytucyjne. 
Ten przepis… Polski Trybunał Konstytucyjny nie 
postawił tutaj jakiejś tamy i nie powiedział, że muszą 
być poważniejsze i drobniejsze przestępstwa. Nie po-
stawił… To bądźmy uczciwi. Rzeczywiście są głosy, 
są różne opinie w tym zakresie, ale my uważamy, że 
potraktowanie tego w taki sposób będzie właściwe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Andrzej 

Stanisławek. Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, miałbym do pana dwa pytania.
Pierwsze pytanie: czy według pana opinii ta usta-

wa poprawi nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
państwa, zwłaszcza w okresie zwiększonego zagroże-
nia terrorystycznego, które, jak się obawiamy, będzie 
jednak coraz większe i w Polsce?

I drugie pytanie zadaję, widząc pana duże kompe-
tencje, chociaż pytanie jest trudne. Czy według pana 
opinii obecna ustawa, ta, którą chcemy przegłosować, 
na tle ustaw państw Unii Europejskiej, jest bardziej re-
strykcyjna, ogranicza nasze prawa obywatelskie, czy 
reguluje te kwestie w podobnym zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
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(senator B. Zdrojewska) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowna Pani 
Senator! Ja to już wielokrotnie tłumaczyłem, ale po-
wtórzę. Nie używajmy określenia „sztywne łącze”, 
bo takiego określenia nie ma…

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ja 
powiedziałam o stałym łączu.)

Czy „stałe łącze”, bo też tego określenia nie ma. 
Chodzi o zasadę teletransmisji danych. No, żyjemy 
w XXI wieku. Moglibyśmy powiedzieć: no dobra, 
to będziemy wozić pisma na papierze i przywo-
zić. Systemy, które zresztą funkcjonują już teraz 
w służbach i dotyczą np. danych telekomunikacyj-
nych… Jest droga teletransmisji billingów do służb. 
I przez ostatnie 8 lat służby pozyskiwały tą drogą 
informacje. Co ona daje? Ona daje szybkość, przede 
wszystkim szybkość, to znaczy te dane pozyskane 
są szybko. I to jest istotne z punktu widzenia służb. 
Przestępcy mają to do siebie, że czasami popełniają 
pewne przestępstwa np. w piątek wieczorem, kie-
dy urzędy są zamknięte. Nie wytłumaczymy im, 
że nie powinni tego robić. Naprawdę. I potrzebne 
są dane natychmiast. Ale uspokoję panią senator. 
Tam jest mowa o pewnym porozumieniu. Nie ma 
takiego porozumienia, które by umożliwiało takie 
działanie, jak pani mówi. Mówił o tym pan dy-
rektor Bieńkowski, który pojawił się na posiedze-
niu komisji. Szanowni Państwo, te systemy, jeżeli 
będą… Ta teletransmisja jest absolutnie rozliczalna 
po obu stronach: po stronie służb, gdzie są pro-
wadzone rejestry, w które nie można ingerować, 
bo będzie wiadomo, kto kiedy i dlaczego po jakie 
dane sięgnął, i po stronie operatorów, bo jest czarna 
skrzynka, która mówi, że taka i taka służba sięgnę-
ła po takie i takie dane. I te dane muszą być zgodne 
z rejestrami. Sądy mogą np. sięgać po to w ramach 
kontroli i zobaczyć, czy służby piszą jedno, a robią 
drugie, porównać to. I uspokoję panią, że naprawdę 
nie ma tutaj takich matriksowych zjawisk, że ktoś 
będzie w wirtualnej rzeczywistości się poruszał, 
pływał i robił wszystko. Naprawdę, proszę się tego 
nie obawiać.

Senator Barbara Zdrojewska:
Proszę pozwolić mi jeszcze dopytać.
Pan mówił o danych telekomunikacyjnych, a ja 

pytałam o internet. Czy jest możliwe śledzenie na 
bieżąco aktywności danej osoby w zakresie pocz-
ty, sieci w dłuższym okresie? Mówię o śledzeniu 
wszystkich czynności internetowych, np. przez 24 
godziny, jakiejś osoby. O to pytam. Ja nie jestem 
członkiem…

na mnie, o kontroli następczej, tymczasem ja wyraź-
nie mówiłam o kontroli uprzedniej.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: W Wielkiej Brytanii – na-
stępczej.)

Tak. Jeszcze raz powiem to samo, co powiedzia-
łam wcześniej.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Kontrola następcza 
w Wielkiej Brytanii.)

Niestety ten raport stwierdził, że tylko w 3 krajach, 
w Irlandii, na Malcie, w Wielkiej Brytanii, nie była 
sprawowana kontrola uprzednia nad udostępnieniem 
danych telekomunikacyjnych…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Czyli następcza…)

…a w 3 kolejnych, w Polsce, na Łotwie i na 
Słowacji, nie było jakiegokolwiek organu kontroli 
zewnętrznej. We wszystkich pozostałych krajach 
Unii Europejskiej – raport z 2011 r. przywoływał 
24 państwa – kontrolę sprawują sąd lub prokuratura 
albo niezależny organ administracyjny. I oczywiście 
możemy się różnić poglądami. Nikt z nas też nie 
jest za tym, żeby w różnych wyjątkowych, bardzo 
ważnych przypadkach nie było konieczności na-
tychmiastowej reakcji służb. W ogóle nie chodzi 
o to. Chodzi o to, żeby obywatel był maksymal-
nie chroniony przed ingerencją w jego prywatność, 
zwłaszcza w sytuacjach, które dotyczą nie danych 
telekomunikacyjnych, ale internetu. To à propos po-
przedniego pytania.

Chciałam pana też zapytać, nie wiem, być może 
pan odmówi odpowiedzi, nie wiem, co jest zastrze-
żone… Mówi się o tym stałym łączu, o możliwo-
ści śledzenia na bieżąco danych internetowych bez 
obecności pracownika tych… Jak to się nazywa? 
Dystrybutorów…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Operatorów.)

…różnych…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Operatorów.)
Właśnie, operatorów. Dziękuję bardzo.
Proszę wyjaśnić dokładnie, na czym to polega, 

czy to jest prawda. Bo mówi się o tym, że można 
obserwować przez długi czas, np. 24 godziny na 
dobę śledzić poczynania ludzi w internecie. Czy to 
jest możliwe, czy też nie jest to możliwe? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
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(senator B. Zdrojewska) Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, po łacinie słowo „minister” ozna-

cza sługę, służącego. Senat to najwyższa izba polskiego 
parlamentu. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja robi się 
trochę jałowa, bo pan minister wyraźnie sugeruje, że 
nie ustąpicie ani na piędź, ani na żaden drobny para-
graf, jeśli chodzi o kształt tej ustawy, chociaż my bę-
dziemy zapewne zgłaszać liczne poprawki, nie wspo-
mnę już o wniosku o odrzucenie tej ustawy w całości.

Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź od 
pana ministra, czy pan minister stoi na stanowisku, 
że kształt tej przedłożonej nam poselskiej ustawy jest 
najlepszy i jedyny możliwy do przyjęcia i ostateczny. 
Czy tak jest?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! 
Ja uważam, że, biorąc pod uwagę czas, jaki mieliśmy, 
biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy, i zagrożenie, 
które nad nami wisi, w tej chwili nie ma lepszego pro-
jektu. I dlatego apeluję do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tej ustawy, w imię odpowiedzialności, bez poprawek, 
bo nie ma czasu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja wrócę do pytania o pobieranie danych inter-

netowych. Mówił pan o billingach. Czy informacja 
dotycząca strony, informacja o adresie strony inter-
netowej, z którą się ktoś skontaktuje, należy do tych 
danych internetowych, czy nie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 

Marszałku! Ja wczoraj przeczytałem państwu art. 18 

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Są różne, Pani Senator…)

Chwileczkę.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Przepraszam.)
Ja nie jestem członkiem komisji, więc nie słysza-

łam pana wyjaśnień, a tutaj pan o tym nie mówił 
i dlatego o to pytam. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Przepraszam 
najmocniej. Są różne techniki i programy szpiegow-
skie, które można kupić w różnych miejscach, choćby 
przez internet, ale ja naprawdę nie znam wszystkich 
ich możliwości, nigdy się takimi programami nie po-
sługiwałem. A służby…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja pytałam o służ-
by, a nie o…)

Ale pytała pani, czy jest możliwość inwigilacji 
przez internet 24 godziny na dobę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale przez służby…)
Pani Senator, to ja odsyłam do ustawy, w której 

dokładnie wskazano, jakie informacje i w jakich sy-
tuacjach służby mogą pozyskać. To są informacje 
dotyczące lokalizacji, danych abonenta i tzw. billingu 
ruchu internetowego, chociażby wysyłania do siebie 
e-maili. O tym jest mowa w ustawie. I żadnych do-
datkowych danych bez zgody sądu służby nie będą 
mogły pozyskać.

Ja przypominam po raz setny – i będę to powtarzał 
– że aby służby mogły poznać treść przekazaną przez 
internet, przez telefon czy przez pocztę, muszą mieć 
zgodę sądu. Nawet jeśli chodzi o treść komunikacji 
między człowiekiem a maszyną, jak logowanie się do 
konta bankowego, musi być zgoda sądu na to, żeby 
służby mogły poznać treść takiego przekazu.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pan dobrze wie, że 
nie tylko treść jest informacją, billing też jest bardzo 
ważną intymną informacją.)

Oczywiście, że billing też jest informacją, zgadza 
się. Służby będą mogły uzyskiwać billingi połączeń 
e-mailowych na przykład, i będzie sprawowana nad 
tym kontrola następcza.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, ja wiem, co to znaczy zakaz do-
wodowy. Jeżeli intencjonalne zastosowanie kontroli 
będzie służyło temu, żeby pozyskać zakaz dowodowy, 
żaden sąd nie wyda na to zgody. Ale mogą zdarzyć się 
sytuacje – i rozumiem, że właśnie o takich mówimy 
– kiedy osoba podsłuchiwana np. ustanawia sobie 
adwokata, który będzie jej obrońcą, i rozmawiają 
przez telefon. Wówczas mówimy o natychmiastowym 
zniszczeniu tych materiałów.

Są sytuacje, których nie można przewidzieć. Ja 
nie wyobrażam sobie, żeby służby, znając zakazy 
dowodowe, chciały i mogły stosować kontrolę ope-
racyjną świadomie wobec adwokata, obrońcy po to, 
żeby przejąć korespondencję. To jest absolutny zakaz 
dowodowy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 
Żaden sąd nie wyrazi na to zgody i jestem pewny, że 
żaden szef służby takiego wniosku nie skieruje, bo by-
łoby to rzeczywiście działanie niezgodne z prawem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Ministrze! Na początku powiem, że jestem 

trochę zaniepokojona, bo na pytanie pana senato-
ra Grodzkiego odpowiedział pan, że ta ustawa ma 
kształt ostateczny, a podczas posiedzenia naszej ko-
misji obiecał pan panu profesorowi Seweryńskiemu, 
że wiedząc, że ta ustawa posiada trochę wad, jednak 
przystąpicie państwo do prac nad zmianą tej ustawy.

Teraz przystąpię do pytania. Chodzi mi o kontrolę 
operacyjną, oczywiście za zgodą sądu, bo tu są różni-
ce między naszym, senackim projektem, poprzednią 
ustawą a obecną. Otóż, będzie jej podlegało także uzy-
skiwanie i utrwalanie danych zawartych w informa-
tycznych nośnikach danych, systemach informatycz-
nych i teleinformatycznych. Projekt senacki tego nie 
obejmował i nie stanowi to również wykonania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Stąd kolejne pytanie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Chciałbym poprosić moich 
współpracowników o przekazanie mi tego projektu 
senackiego, chciałbym po prostu coś pani przeczytać, 
Pani Senator.)

ust. 1–5 ustawy dotyczącej danych internetowych. 
Panie Marszałku, proszę nie kazać mi tego czytać 
ponownie. Chodzi o ustawę o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Wczoraj to państwu przeczyta-
łem w ramach odpowiedzi na pytanie którejś z pań 
senator. Tak że to jest bardzo dokładnie określone 
w ustawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan nie chce mi 

odpowiedzieć na to pytanie. Przecież ja zadałem panu 
konkretne pytanie.)

Pan minister już na to pytanie odpowiedział. Tak?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Tak.)
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senator 

Zbigniewa Cichonia.
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Panie Ministrze…)
Panie Senatorze, proszę włączyć mikrofon.
A kartę pan ma?
(Senator Zbigniew Cichoń: Nie.)
To bardzo proszę wziąć kartę i włączyć mikrofon.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze! Adwokatura od dawna wystę-

powała w sprawie stosowania nielegalnego podsłu-
chu rozmów adwokackich z klientami, było to nawet 
przedmiotem konferencji. Przesłaliśmy materiały 
z tej konferencji do odpowiednich władz. Niestety, 
było to przysłowiowe rzucanie grochem o ścianę, 
władze Platformy w owym czasie nie reagowały. 
Dlatego uważam za duży postęp to, że w tej chwili 
wprowadzono do tej ustawy stosowne zapisy, mówię 
o art. 15f, o konieczności niszczenia materiałów pozy-
skanych z naruszeniem zasad tajemnicy adwokackiej 
czy tajemnicy spowiedzi, czyli tego, co jest gwaranto-
wane m.in. w art. 178 kodeksu postępowania karnego.

Jeżeli zaś są uwagi adwokatury, o których sły-
szeliśmy, to one są związane z tym, że adwokatura 
uważa, że nie tylko powinno się likwidować skutki 
naruszenia tejże tajemnicy, czy to adwokackiej, czy 
spowiedzi, ale również byłoby pozytywne i o dobrym 
wydźwięku zapisanie wprost, że pozyskiwanie tego 
typu informacji jest niedopuszczalne.

Mam nadzieję, że w przyszłych projektach, o któ-
rych pan minister wspominał, w całościowej regulacji 
zostanie to niejako wyciągnięte przed nawias i wyeks-
ponowane. Myślę, że wtedy środowisko adwokackie 
będzie to przyjmowało z akceptacją. Dziękuję.
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(senator G. Sztark) sensacyjny, powstałby wówczas, gdyby okazało się, 
że nagle nasze służby nie mają połowy uprawnień, nie 
mogą stosować kontroli operacyjnej. To byłaby świet-
na informacja dla wszystkich naszych wrogów i prze-
ciwników, dla tych środowisk, które planują w jakiś 
sposób zorganizować się przeciwko Polsce. W dzisiej-
szym świecie, przy dzisiejszych zagrożeniach, jeśli 
służby nie miałyby tego typu uprawnień, bylibyśmy 
absolutnie bezbronni, po prostu absolutnie bezbron-
ni. Większość przestępstw, które ściga Policja… Nie 
większość, ale duża część spraw, szczególnie tych 
trudnych, kryminalnych, dotyczących przestępczości 
zorganizowanej – już nie mówię o przestępczości 
korupcyjnej – wymaga stosowania zaawansowanych 
środków pracy operacyjnej. Nie mówię już o kontr-
wywiadowczych sprawach, które są absolutnie poza 
wszelką… Tak że to byłoby tragiczne, gdyby okazało 
się, że nagle służby nie mają uprawnień do stosowania 
tych metod.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej… Pani senator Sztark chce do-

pytać?
Proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Tak, Panie Ministrze, bo nie odpowiedział mi 
pan… Czy w związku z tym, że zobowiązał się pan 
wobec pana profesora Seweryńskiego podczas po-
siedzenia komisji, że będziecie państwo pracowali 
nad udoskonaleniem tego projektu… Czy tak, jak 
pan tutaj stwierdził, ten jest projekt ostateczny i nie 
będzie zmian, czy będziemy jeszcze pracowali nad 
tym projektem?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowna Pani 
Senator! Ja powiedziałem, że jeżeli pojawią się pro-
blemy przy realizacji, jeżeli okaże się, że kontrola 
następcza jest niewydolna, to będziemy pracować. 
Przypominam, że rząd pracuje nad założeniami 
ustawy antyterrorystycznej, która będzie traktowała 
o podobnej materii, która będzie zmieniała ileś ustaw. 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ja rozumiem, że pani już 
zadała pytanie. Ja wiem, co odpowiedzieć, tylko 
chciałbym się posłużyć dokumentem źródłowym.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani Senator! Ja 

powiem tak: ten projekt senacki ma szerszą kontrolę 
operacyjną niż nasz, o jeden punkt, troszkę inaczej 
skonstruowaną, ale wykonuje wyrok trybunału, który 
nakazał skatalogować. Ja przypomnę, że obecny zapis 
jest niezwykle szeroki i w zasadzie otwarty. Nasz 
projekt wprowadza zamknięty katalog, który jest 
mniejszy o jeden punkt niż ten z projektu senackiego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, pozostał nam tydzień do upływu 

terminu, który wyznaczył Trybunał Konstytucyjny. 
Jesteśmy praktycznie w tej chwili w sytuacji zero-je-
dynkowej: albo uchwalimy tę ustawę bez zmian i ona 
wejdzie w życie w terminie, albo będziemy długo mó-
wić o zmianach i zaistnieje niebezpieczeństwo, że tej 
ustawy na czas nie uchwalimy. Proszę o podanie kilku 
konkretnych przykładów – najlepiej tych bardziej bul-
wersujących, po to żeby dotarły do społeczeństwa, a być 
może także do nas, do naszej świadomości – czym grozi 
nieuchwalenie tej ustawy w odpowiednim terminie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! 

Dziękuję za to pytanie, mimo iż odpowiedź może być, 
że tak powiem, tylko czarna. Najgorszy scenariusz, 
jaki może być, najstraszniejszy kryminał czy film 
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A oddzielenie treści od danych… Ja informaty-
kiem nie jestem, ale powiem jedno. Załóżmy, że nie 
można oddzielić treści od danych. Wtedy – jeżeli nie 
będzie można oddzielić treści od danych – na pozy-
skanie tych pakietów będzie konieczna zgoda sądu. 
Ja oczywiście nie znam szczegółowych rozwiązań 
technicznych, natomiast nie ma mowy o tym, żeby 
w sposób niekontrolowany przez sąd jakiekolwiek 
treści, czy przekaz internetowy, czy pocztowy, były 
pobierane przez służby.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Adam Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie! Kiedy wsłuchu-

ję się w pytania zadawane przez senatorów dzisiejszej 
opozycji, mam nieodparte wrażenie, że zasadniczy 
cel ustawy o zmianie ustawy o Policji nie został zro-
zumiany. Celem tej ustawy jest przecież uchwalenie 
jej w krótkim terminie, co jest fundamentem naszego 
bezpieczeństwa. I pan minister przed chwilą, ale nie 
tylko w tym momencie, bo także wczoraj, mocno 
podkreślał, jakie będą skutki…

Mam jednak pytanie. Czy w obecnej sytuacji 
zagrożeń przestępczością zorganizowaną, terrory-
zmem, tą przestępczością, która dzisiaj jest często 
przez nas obserwowana w różnych sytuacjach, przy 
tak zwanych, powiem jeszcze raz, ustawkach itd., bez 
prewencji, o której mowa w tej ustawie, bez możliwo-
ści prowadzenia działań z wykorzystaniem różnego 
rodzaju instrumentów internetowych, możliwe jest 
właściwe funkcjonowanie służb? Jaka byłaby sku-
teczność Policji bez podejmowania właśnie takich 
szybkich działań, o których pan minister i dzisiaj, 
i wczoraj był tutaj łaskaw powiedzieć?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Senatorze! Pozwolę sobie z panem tu się nie 
zgodzić. Tu nie ma mowy o prewencji. Tu nigdzie 
nie ma mowy o żadnej prewencji. Powiem tak: nie 
ma i nigdy nie było pracy operacyjnej w celach pre-

I będzie okazja… Jeśli pojawią się niedociągnięcia, 
ewentualnie uchybienia, jeżeli praktyka wykaże, że 
coś należy zmienić, to będziemy nad tym pracować. 
My jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, które 
sprawią, że prywatność będzie lepiej strzeżona, 
a jednocześnie bezpieczeństwo kraju będzie lepiej 
nadzorowane.

(Senator Grażyna Sztark: Jest pan doskonałym 
politykiem. Nie otrzymałam odpowiedzi.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, czy dane internetowe można od-
dzielić od treści? One są w pakiecie zapewne. Czy 
dane internetowe, dane adresowe itd., można oddzie-
lić od treści? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy kwestii natrafienia na in-
formacje od przedstawicieli zawodów szczególnie 
wrażliwych, choćby od adwokatów. Czy nie został 
wprowadzony dodatkowy element zabezpieczenia 
polegający na tym, że gdy się natrafia np. na tajemnicę 
adwokacką, to decyzję podejmuje prokurator? Tak czy 
nie? To nie oficer podejmuje decyzję, to prokurator 
ocenia, czy te dane… Ta informacja jest przekazy-
wana prokuraturze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani Marszałku! 

Oddzielmy dwie rzeczy – tajemnicę obrończą od 
tajemnicy adwokackiej. To są dwie różne rzeczy. 
Tajemnica obrończa jest niszczona natychmiast, a ta-
jemnica adwokacka, która jest objęta względnym 
zakazem, w niektórych sytuacjach może być wyko-
rzystana tak samo jak tajemnica dziennikarska czy 
lekarska. I wówczas za pośrednictwem prokuratora 
generalnego sąd okręgowy decyduje, czy można użyć 
tego w postępowaniu, czy służba musi jednak znisz-
czyć te dane, te pozyskane informacje. Tak przewi-
duje projekt ustawy.

(sekretarz stanu M. Wąsik)
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i o zapisy prawa międzynarodowego. A więc trzeba 
to ważyć.

Mnie się wydaje, że ta nowa ustawa była pisana 
przez służby albo pod dyktando służb. I dlatego te 
wszystkie uwagi, które były zgłaszane, w zasadzie 
zostały nieuwzględnione. Stało się tak nie dlatego, 
że pan minister nie zdaje sobie sprawy, iż tu trzeba 
po prostu to ważyć, bo tego typu ustawa dotyka praw 
obywatelskich, a także tajemnicy korespondencji, ta-
jemnicy ruchu w internecie, ale właśnie dlatego, że 
taka jest przede wszystkim perspektywa służb i jest 
w tym interes służb. Ja mogę to zrozumieć i rozu-
miem to, ale ja się z tym nie zgadzam.

A jakie były uwagi, jakie instytucje zgłaszały uwa-
gi? Przecież te uwagi, bardzo poważne, zgłaszały po-
ważne instytucje. I te uwagi także są bardzo poważne.

Analiza, opinia biura sejmowego. Konkluzje… 
Bo tylko konkluzje i podsumowania będę czytał. 
Konkluzja: przedmiot poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej; 
projekt jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej 
w zakresie wskazanym w punkcie 3 niniejszej opinii.

Kolejna opinia prawna – Krajowej Izby Radców 
Prawnych: proponowana regulacja nie tylko nie przy-
staje do demokratycznych standardów wyznaczonych 
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale jest co 
najmniej wątpliwa z punktu widzenia prawa unijnego 
oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej; z powyższych względów opiniujemy 
negatywnie projekt w dotychczasowym brzmieniu.

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej: zapropo-
nowana ustawa będzie prowadzić do poważnych 
ograniczeń w zakresie korzystania przez jednostki 
z praw i wolności konstytucyjnych, w szczególności 
z prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji 
oraz zasady autonomii informacyjnej.

Kolejna, rzecznika praw obywatelskich: uważam, 
że nowelizacja ustawy o Policji może spowodować 
zagrożenie dla praw i wolności osobistych. 

Fundacja Panoptykon podobnie. Ale można po-
wiedzieć, że akurat to jest tylko organizacja, która 
zajmuje się prawami obywatelskimi, podobnie jak 
rzecznik praw obywatelskich, więc ich spojrzenie jest 
zupełnie inne, z innej strony.

No, ale pozostali? A uchwała Rady do Spraw 
Cyfryzacji, która jest organem opiniodawczo-dorad-
czym przy ministrze właściwym do spraw informa-
tyzacji, czyli jest organem rządowym? Ta opinia też 
jest zdecydowanie negatywna. Nie będę jej czytał, ale 
możecie państwo do niej sięgnąć i się z nią zapoznać. 
Organ rządowy. Cała ta opinia jest negatywna. Nie 
wskazuje się tam rzeczy pozytywnych. I nie jest to 
według mnie skrajna opinia. Organ rządowy. Oprócz 
tego dotyczy ona uzyskiwania danych internetowych, 
czyli dotyczy tej części ustawy odnoszącej się do 

wencji. To są zupełnie inne działania Policji czy też 
innych organów porządkowych albo mających za-
pewnić bezpieczeństwo. Tak więc tutaj nie ma mowy 
o prewencji, natomiast chodzi o ściganie przestępstw, 
twardych przestępstw, które bardzo często są popeł-
niane już w zupełnie inny sposób, bo przestępczość 
też ewoluuje. Szanowni Państwo, ludzie, którzy 
kiedyś w Pruszkowie czy Wołominie napadali na 
kantory, ścigali tiry, napadali na tiry, teraz założyli 
białe koszule, założyli szereg firm i przesyłają siebie 
faktury, wyłudzając VAT. Już nie muszą brudzić rąk. 
Oczywiście wyłudzenie VAT to jest mniej dotkliwe 
przestępstwo, ale ściganie tego typu przestępstw, 
łańcuszków różnych firm, które przekazują sobie 
szybkie – i fikcyjne – transakcje gospodarcze, bez 
użycia zaawansowanych środków technik operacyjnej 
jest niemożliwe. To są rzeczy oczywiste. Podkreślę 
jeszcze raz: musimy uchwalić tę ustawę, bo inaczej 
7 lutego będziemy bez oczu, bez uszu i poniesiemy 
ogromne straty, także ekonomiczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań do pana ministra.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi na wszystkich 

pytania. Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Dziękuję bardzo.)
(Oklaski)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Piotra Wacha.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana 

Borusewicza.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Przypominam, że ci państwo senatorowie, którzy 

po raz pierwszy zabierają głos w dyskusji, mają 10 mi-
nut na wystąpienie. Ci państwo, którzy zapisują się 
po raz drugi, mają 5 minut na wystąpienie.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka… 

Przepraszam. Pani Marszałek! Panie Ministrze! 
Wysoka Izbo!

Rozpatrywana ustawa jest bardzo ważna, i to nie 
tylko dlatego, że daje narzędzia służbom, Policji. Ale 
oprócz tego, że jest ważna, jest to też ustawa, w której 
trzeba ważyć to, czego chcą służby, i ochronę oby-
wateli i ich prywatności. To też jest bardzo ważne, tu 
chodzi przecież nie tylko o zapisy konstytucyjne, ale 

(sekretarz stanu M. Wąsik)
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(senator B. Borusewicz) Jest to świetne przejście, świetna możliwość… Te 
ustawy się w tym miejscu łączą.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek, i przepraszam 
za przekroczenie czasu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy 

Senatorowie!
Zebraliśmy się dzisiaj po to, aby zaopiniować usta-

wę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw. Niestety proces procedowania tej ustawy – 
sposób jej przegłosowania w Sejmie, nieliczenie się 
z głosem ekspertów – powoduje, że ta ustawa budzi 
co najmniej wiele wątpliwości, które musimy dzisiaj 
rozważyć w tym szacownym gronie.

Szanowni Państwo! Żyjemy w XXI wieku, po-
woli stajemy się społeczeństwem informacyjnym. 
Internet jest w zasadzie najpopularniejszym me-
dium i z tym musimy się zgodzić. Dzięki niemu my 
wszyscy, również my na tej sali, robimy operacje 
bankowe i wiele innych istotnych dla nas rzeczy. 
Niestety trzeba przyznać, że również internet stał 
się miejscem przestępstw zarówno gospodarczych, 
jak i kryminalnych. Nie ulega wątpliwości, że mu-
simy nauczyć się sprawnie eliminować internetowe 
przestępstwa. Jednocześnie nie możemy zakładać, 
że każdy internauta jest podejrzany i wymaga ścisłej 
kontroli. To jest po prostu, Szanowni Senatorowie, 
Pani Marszałek, zwykła inwigilacja, która nie mieści 
się w normach państwa demokratycznego.

Przypomnę, że w nowelizowanej ustawie przepisy 
obejmują nie tylko dane teleadresowe, ale także np. 
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakre-
sie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej 
drogą elektroniczną czy informacje o skorzystaniu 
przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą 
elektroniczną. Powstaje pytanie: co to oznacza? Czy 
to jest każdorazowe wejście do internetu, wysłanie 
wiadomości, wpisanie hasła, sprawdzenie strony in-
ternetowej, a może także np. aktywność w serwi-
sach społecznościowych? Brak precyzji w zapisach 
stwarza niebezpieczeństwo, że każdy ruch obywatela 
w internecie będzie mógł być śledzony przez służby.

Wiele moich wątpliwości, a być może i państwa, 
budzą poszczególne zapisy w tej ustawie, wymienię 
chociażby art. 20c. Otóż czytamy: policja może uzy-
skiwać dane, zwane dalej danymi internetowymi, 
oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, 
której one dotyczą.

internetu, części, która została dołączona do wyko-
nania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bo wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego nie zajął się internetem. 
Wskazał go w uzasadnieniu, ale dość ogólnie. Tak 
więc pytanie: po co akurat w tej ustawie pomieszcza 
się internet? Sprawy internetu i pozyskiwania danych 
z internetu, a także według mnie inwigilacji, która 
może być w internecie, ale też może być koniecz-
na dla służb, powinny być pomieszczone w osobnej 
ustawie. Tu jest taka specyfika, że to nie powinno 
być pomieszczane w ramach billingów telefonicz-
nych, kontroli korespondencji i uzyskiwania danych 
z korespondencji pisemnej i innej. Przecież to w tej 
chwili jest tak rozbudowany system elektroniczny, in-
ternetowy. Słyszeliśmy wczoraj wystąpienie senatora 
z PiS, który opisywał sytuację. Chmurki, chmury, 
pakiety danych itd. To jest materia na osobną ustawę. 
I pytanie: po co się do tej ustawy, czyli koniecznego 
wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
dołącza internet? Pan minister tego nie wytłumaczył.

Brak odpowiedzi powoduje, że składam poprawkę, 
która usuwa sprawy internetu z tej ustawy. Sprawa 
internetu nie jest wykonaniem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego.

Proszę państwa, rozumiem, że 7 lutego mija ter-
min, ale przecież wszyscy wiemy, że Senat jest bardzo 
pracowity – pracowaliśmy w Wigilię, pracowaliśmy 
w Sylwestra – więc teraz też możemy pracować…

(Głosy z sali: Pewnie.)
…w trybie nadzwyczajnym. Za chwilę będziemy 

mieli ustawę o prokuraturze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 

proszę o zmierzanie…)
Dobrze, już kończę. Jeszcze 2 zdania. Otóż jeżeli 

chodzi o tę tajemnicę adwokacką…
(Głos z sali: Ile można to wyjaśniać?)
…to oficer nie niszczy materiałów – to jest zapi-

sane w tej ustawie – jeżeli, powiedziałbym, na taką 
tajemnicę natrafi. To mi pan minister przed chwilą 
wyjaśnił. Decyzję… Oficer przekazuje to do proku-
ratora, prokurator podejmuje decyzję, potem sąd itd. 
A więc idzie to przez prokuratora. Dzisiaj będziemy 
mieli tę bardzo pilną ustawę o prokuraturze. Bardzo 
pilną? Bo co? Bo siódmego mija termin i ustawa musi 
być uchwalona? Dzisiaj w nocy Sejm uchwalił usta-
wę o prokuraturze, dzisiaj ta ustawa przychodzi do 
Senatu i zapewne dzisiaj będziemy nad nią głosowali.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
bardzo proszę.)

Tam w ustawie o prokuratorze jest zasada, że pro-
kurator generalny może mieć dostęp do wszystkich 
informacji z materiałów prokuratorskich.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
bardzo proszę kończyć.)
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(senator W. Komarnicki) Kończąc, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, 
że już tradycyjnie ten rząd próbuje wprowadzić usta-
wę z pominięciem konsultacji społecznych. Dlatego 
wyrażam nadzieję, że tutaj, w izbie wyższej, popro-
wadzimy merytoryczną dyskusję nad tą ustawą.

I jeszcze jedno. Szanowni Państwo, przede mną 
mówił pan marszałek Borusewicz i ja się absolutnie 
pod tym podpisuję. Opinie dotyczące projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Policji, 7 poważnych opinii, od 
opinii generalnego inspektora ochrony danych oso-
bowych po opinię, już nie będę przywoływał wszyst-
kich, naszego Biura Legislacyjnego, biura Kancelarii 
Senatu, powinny państwa napawać niepokojem.

I tak naprawdę na koniec, patrząc państwu głęboko 
w oczy, chcę powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą od 
lat i zawsze wsłuchiwałem się… i nigdy nie mówiłem, 
że mam rację, gdy moi zastępcy czy moi inżynierowie 
mówili: Panie Prezesie, to nie jest tak. Ja jestem dum-
ny z tego, że jestem tutaj dzisiaj z wami, ja zawsze 
chciałem tu być, od wielu lat. Ale jestem przerażony 
tą bylejakością. I będę was prosił… Szkoda, że nie 
jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem, wielu opuściło… 
Nie wiem, być może doskonale wiedzą o tym, że na-
sze proszenie jest bezskuteczne. Proszę was… Jestem 
gotów zostać, mam kilka koszul z pralni, jestem go-
tów zostać i procedować – mamy w tym wprawę – tak 
długo, jak potrzeba, żebyśmy mieli czyste sumienie.

Bardzo dziękuję pani marszałek i państwu za uwa-
gę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Głos zabierze pani senator Barbara Zdrojewska.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
To jest już kolejna ustawa, która zostaje wpro-

wadzona w tak szybkim tempie. I oczywiście nie 
jesteśmy z tego zadowoleni, ta kwestia była już po-
ruszana. Ale tempo nie powinno usprawiedliwiać 
niedoróbek, które znajdują się w omawianym tu pro-
jekcie ustawy. Spośród wszystkich ustaw, nad którymi 
ostatnio pracowaliśmy, akurat ta rzeczywiście jest 
dosyć pilna. I akurat ją powinniśmy szybko przepro-
wadzić. Ale skoro już coś robimy, to róbmy to dobrze 
i uwzględniajmy też opinie prawników. Ja słyszałam 
tu dzisiaj kilkakrotnie od pana ministra, że np. on nie 
ma orientacji w działalności operacyjnej itd. Powiem 
szczerze, że w to wątpię. Myślę, że ma w tej kwestii 
świetną orientację, powinien mieć dużo lepszą orien-
tację od nas, skoro proponuje nam takie rozwiązania. 
Niemniej jednak jeżeli pan minister nie ma orientacji, 

Szanowni Państwo, tych kilka wyrazów może 
mieć całkiem spore skutki. Jest odwołanie do danych 
internetowych, do ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a to oznacza, że wszyscy świadczący 
tak bezpośrednio, jak i pośrednio usługi interneto-
we mają niestety podlegać tej nieszczęsnej ustawie. 
Wydawcy i właściciele portali internetowych, sprze-
dawcy internetowi, portale aukcyjne, portale wideo, 
administratorzy portali społecznościowych czy rand-
kowych będą mieli obowiązek udostępnienia informa-
cji o swoich użytkownikach. Nie wiadomo, na jakich 
zasadach. Tego w tej nowelizacji już nie dookreślono.

Pod pozorem wykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego dąży się po prostu do inwigilacji 
wszystkich obywateli. To sytuacja, która nie powin-
na mieć miejsca. A swoją drogą mamy do czynienia 
z bardzo ciekawą sytuacją, kiedy to rządzący, gdy 
im wygodnie, nie realizują postanowień Trybunału 
Konstytucyjnego, a kiedy pod pozorem realizowania 
wyroków trybunału mogą realizować swój program, 
to bez wahania – niestety, z przykrością muszę to 
powiedzieć – to robią. Na litość boską, gdzie tu jest 
litera prawa?

Chciałbym również przywołać wątpliwości, które 
do pana marszałka zgłaszał m.in. rzecznik praw oby-
watelskich. Otóż projekt nie przewiduje przepisów 
określających szczegółowo kategorie podmiotów, 
wobec których mogą być podejmowane czynności 
operacyjno-rozpoznawcze. Oznacza to zupełną do-
wolność służb w stosowaniu kontroli operacyjnej, 
ograniczoną tylko przedmiotowo, bez żadnych kry-
teriów podmiotowych. Czy to państwa nie martwi?

Również poważne wątpliwości budzą procedury 
kontrolne udostępnienia danych telekomunikacyj-
nych, pocztowych lub internetowych. Kontrolę tę 
ma sprawować właściwy sąd okręgowy, który ma 
zapoznać się z półrocznymi sprawozdaniami przed-
kładanymi sądom przez służby w tym zakresie. Taki 
stan rzeczy może spowodować takie obłożenie sądów 
sprawami, że te w ogóle nie będą w stanie nad nimi 
procedować. Zobaczcie państwo, jakie anomalia.

Ponadto projektowane przepisy nie spełniają stan-
dardów wyroku trybunału Unii Europejskiej, który 
w 2014 r. uznał, że powinna istnieć uprzednia kon-
trola pobierania danych telekomunikacyjnych, kon-
kretne przepisy umożliwiające uzyskiwanie danych 
internetowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, 
zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia 
dowodów przestępstw ściganych z oskarżenia pu-
blicznego. To narusza wymóg szczegółowego wska-
zania rodzaju przestępstw, które mogłyby uzasadniać 
stosowanie tych czynności. Wskazany zakres prze-
stępstw jest zbyt szeroki i niestety, proszę państwa, 
nie spełnia tego kryterium.
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(senator B. Zdrojewska) wy kontakt z jakąkolwiek osobą zamieszana w jakąś 
sprawę może spowodować, że państwa intymne dane, 
intymne sprawy zostaną ujawnione.

I jeszcze jedna sprawa: ta dyrektywa unijna 
z 2006 r. – proszę zobaczyć, jak to było dawno. 
Internet był wtedy zupełnie inny, jeszcze tak głę-
boko nie wchodził… Jeszcze tak wiele nie mówił 
o prywatności każdego z nas. Dzisiaj jest zupełnie 
inaczej, Polacy w tej chwili masowo posługują się 
Facebookiem, wtedy tak nie było. Dziś danych o nas 
w internecie jest coraz więcej, a proszę zwrócić 
uwagę, że my nie przestrzegamy jeszcze nawet tej 
dyrektywy z 2006 r. I w omawianej ustawie, która 
wchodzi po iluś tam latach, nadal tych przepisów się 
nie przestrzega. Mówią o tym opinie, dokumenty. I tu 
się nie da zaczarować rzeczywistości.

Na zakończenie – pozytywnie. Po pierwsze, 
o czym jeszcze przypominam, popieram wnio-
sek pana marszałka Borusewicza. Po drugie, bę-
dziemy tego pilnowali, my senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, i będziemy oczekiwali – zwracam 
się tutaj do pracowników ministerstwa – na ustawę, 
która w trybie pilnym zmieni tę na kolanie robioną, 
niedoskonałą, a nawet wadliwą, powiedziałabym, 
w stopniu zatrważającym ustawę. Będziemy ocze-
kiwali, że przedstawicie państwo taką ustawę, która 
będzie chroniła obywatela. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Głos z sali: I pan marszałek Borusewicz…)
Tak, słucham, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek!
Przenieśliśmy na dzisiaj dyskusję i pytania, dla-

tego że miał być minister. Otóż ministra Wąsika nie 
ma, w związku z tym prosiłbym panią marszałek 
o zarządzenie krótkiej przerwy w celu poproszenia 
pana ministra na salę. To jest lekceważenie Senatu. 
Oprócz tego, jak rozumiem, pan minister będzie 
chciał się ustosunkować do wniosków, które padają 
w dyskusji. W jaki sposób się ustosunkuje, skoro są 
tu tylko urzędnicy ministerstwa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, ja proponuję, żebyśmy konty-

nuowali dyskusję, a zaraz zorientujemy się, czy pan 
minister będzie mógł do nas tutaj przyjść, ponieważ 
chyba trwają obrady Sejmu, więc być może pan mi-
nister jest na terenie parlamentu. Ale proponuję, aby-
śmy kontynuowali dyskusję, a za chwilę udzielimy 
państwu informacji, ustalimy, kiedy pojawi się pan 
minister. Dobrze?

a powiedział, że nie ma, i jako że również kilkoro 
senatorów PiS mówiło wczoraj, że zdaje sobie spra-
wę z uchybień omawianej tu ustawy, to ja mam taki 
postulat – zwracam się tu do mojej prawej strony 
sali – żebyśmy się jeszcze raz zastanowili i, zgodnie 
z intencją pana marszałka Borusewicza, usunęli przy-
najmniej tę część, która dotyczy internetu. Obecnie 
i tak pewne kwestie dotyczące danych internetowych 
są regulowane przez UŚUDE, i to akurat lepiej niż 
w omawianej dziś ustawie. Zostańmy przy tamtym 
rozwiązaniu, usuńmy to wszystko, co dotyczy in-
ternetu. Dzięki temu osiągniemy jakiś kompromis 
i później, po jakimś czasie, zapewne będziemy mu-
sieli się zająć ustawą, która będzie regulowała kwestie 
dostępu do treści, które są zawarte w internecie, ale 
też ochrony tych treści.

Zaniepokoiło mnie też to, że ze strony wniosko-
dawców, ze strony osób, które przygotowały wspo-
mnianą ustawę, i w odpowiedziach pana ministra cały 
czas słyszeliśmy opinie stające po jednej stronie, po 
stronie służb, po stronie bezpieczeństwa, po stronie 
walki z przestępczością. Ja przypominam, że zdecy-
dowana większość naszego społeczeństwa to nie są 
przestępcy. Przestępstwa to jest pewien margines. Jest 
też taka część przestępstw, o której nigdy się nie do-
wiemy. Ale to nie znaczy, że musimy mieć dostęp do 
wszystkich danych. A tutaj mamy takie rozszerzające 
podchodzenie do dostępu do danych prywatnych oby-
wateli. I to myślenie nie o ochronie obywatela, jego 
prawa do prywatności, jego prawa do intymności, 
tylko myślenie o tym, że musimy czemuś zapobiegać 
lub coś zwalczać, jest nieprzekonywające, bo straty są 
dużo większe niż korzyści uzyskane w ten sposób. My 
tutaj nie uzyskaliśmy informacji – i myślę, że dobrze 
by było jeszcze podpytać o nie na posiedzeniu jakiejś 
komisji – jak wiele przestępstw zostało wykrytych 
dzięki dokładnej inwigilacji internetu. Ale mieliśmy 
sytuacje, i tu zwracam na to państwa uwagę, wysoce 
niepokojące. Ja nie mam zaufania do służb, ponieważ 
pamiętam minione lata osiemdziesiąte. Pewnie już, 
mam nadzieję, moje zaufanie będzie się powiększało, 
ale przypomnę niedawną sytuację z aferą podsłu-
chową, kiedy to mieliśmy do czynienia z wyciekiem 
danych właśnie od służb, które się okazały, że tak po-
wiem, nieszczelne. To były dane, które wyciekły już 
z prokuratury, dane, w których były adresy, prywatne 
esemesy, podawane z nazwiskami: na górze było na-
zwisko, a pod spodem było, kto i co powiedział. Część 
tych esemesów była zupełnie prywatna i kompletnie 
niezwiązana ze sprawą. Te dane wyciekły, więc mo-
żemy się spodziewać, że dalej tak będzie. Zawsze było 
tak, że tego typu dane niestety wyciekały, bo służby 
szczelne nie są i niestety nie będą. A przypominam 
państwu, że przypadkowy esemes albo przypadko-
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ta ustawa ma takie znamiona, wprowadza elementy 
państwa policyjnego. Rola służb jest tutaj nadrzędna 
w stosunku do obywatela.

Tak jak przedstawiała pani senator Barbara 
Zdrojewska, w większości krajów są instytucje, któ-
re czuwają nad bezpieczeństwem obywatela w za-
kresie inwigilacji. Dlatego, jeśli nie macie państwo 
niecnych celów – zgłaszam to panu ministrowi – to 
nasza prośba jest następująca: zgódźcie się państwo 
na te poprawki. One nie zaszkodzą tej ustawie, one 
w żaden sposób jej nie zaszkodzą, jeśli państwo macie 
czyste intencje.

Jeżeli chodzi o czas, to – tak jak powiedziałem 
– nie może on być wyznacznikiem, nie może powo-
dować wprowadzania złych ustaw. Gdzie jak gdzie, 
ale w Senacie, w Izbie, która powinna czuwać nad 
jakością prawa, powinniśmy zadbać o jakość tej 
ustawy, która w należyty sposób daje instrumenty 
szeroko rozumianym służbom specjalnym do walki 
z przestępczością oraz chroni obywatela i jego prawa 
do nieinwigilowania innych elementów, które mogą 
być wykorzystywane w trakcie postępowania.

Ja chcę powiedzieć, że tworzy się pewna kon-
strukcja państwa. Wystarczy popatrzeć: Trybunał 
Konstytucyjny – wiemy, co się dzieje; służba specjal-
na… przepraszam, służba cywilna, choć właściwie 
za chwilę to będzie służba specjalna; media rządowe 
w stylu Russia Today. Gdy do tego dołożymy takie 
elementy, jak system związany z projektem tej ustawy 
i za chwilę sprawę prokuratury, to można zapytać: 
jaka to lepsza zmiana dla Polski i Polaków? Państwo, 
które jest groźne dla obywatela.

Na potwierdzenie tych słów chcę powiedzieć, że 
jest taka fundacja Freedom House, założona w 1945 r. 
przez panią prezydentową, więc nie jest to jakaś in-
stytucja powiązana z obecnymi władzami Platformy 
Obywatelskiej. I ta fundacja od 1945 r. śledzi państwa 
świata, dzieląc te państwa na trzy grupy, co do któ-
rych określa się, czy państwo jest wolne, częściowo 
wolne czy niewolne. To prosty podział państw. I przez 
wszystkie lata od 1990 r. byliśmy tam jako kraj wolny. 
Chcę jednak powiedzieć, że ta fundacja wszczęła 
postępowanie zmierzające do określenia, czy Polska 
nadal zalicza się do krajów wolnych. Cóż, ta omawia-
na dziś ustawa na pewno będzie miała „dobre” opinie, 
wskazujące, że należy Polskę przenieść do innej ka-
tegorii. Dołączyliśmy do takiej grupy państw, gdzie 
będziemy badani, czy jesteśmy krajem wolnym, tak 
jak Angola, Republika Konga, Iran, Nigeria, Birma, 
Malezja, Wenezuela. No, to jest bardzo doborowe 
towarzystwo. Jeżeli na tym polega, Panie Ministrze, 
Szanowni Państwo, ochrona obywateli polskich, to 
ja bardzo przepraszam, ale należy się zastanowić…

Dlatego jeszcze raz apeluję: my nie mówimy 
o odrzuceniu tej ustawy, my jesteśmy za tą ustawą. 
Inicjatywa, która nie została, z różnych powodów, 

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek, zgadzam się z tym, oczywiście. 
Jeżeli nie pan minister, to ktoś odpowiedni rangą, 
musi być jakiś inny wiceminister, dlatego że taka jest 
zasada funkcjonowania Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, to zaraz to ustalimy, Panie Marszałku.
A teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Leszka Czarnobaja.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sporą część mojego wystąpienia chciałbym za-

adresować do pana ministra. Mam nadzieję, że pan 
minister przejrzy zapis z naszych dzisiejszych obrad 
i odniesie się do nich.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym prosić państwa – adresuję swój apel do 

senatorów Prawa i Sprawiedliwości – abyście pań-
stwo wykreślili z pamięci, z myśli coś takiego, że 
senatorowie opozycji są przeciwni tej ustawie albo są 
przeciwni poprawieniu bezpieczeństwa w tym kraju. 
Przecież tak nie jest. Chcę powiedzieć, że my jeste-
śmy głęboko za tym, aby poprawiać bezpieczeństwo 
obywateli w kraju. Ale przecież nie może być tak, że 
chcąc poprawić bezpieczeństwo, narażamy obywateli 
na inwigilację, zagarnięcie elementów ich wolności.

Ja podam państwu definicję państwa policyjne-
go, choć od razu chcę powiedzieć, że nie twierdzę, 
że Polska jest państwem policyjnym, ale niektóre 
elementy są ważne, żebyście państwo, senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości zastanowili się nad tym, czy 
nie warto… Chodzi mi o to, co zostało tu przedsta-
wione przez pana senatora Piotra Zientarskiego, mar-
szałka Borowskiego, marszałka Borusewicza. Nam 
nie chodzi o odrzucenie tej ustawy, ale o to, abyście 
rozważyli możliwość uzupełnienia, czyli uchwalenia 
poprawek, które w naszej ocenie nie pogorszą roli 
służb w zakresie dbania o bezpieczeństwo Polaków. 
Co one zrobią? Bardziej zabezpieczą Polaków przed 
tym, co się nazywa inwigilacją, zbieraniem niepo-
trzebnych informacji itd. To jest bardzo ważny ele-
ment. Oczywiście nie ma ustawy, która w 100% za-
bezpieczy Polaków przed inwigilacją, ale ta ustawa 
daje, że tak powiem, zielone światło do inwigilacji 
obywateli, szczególnie w internecie.

Państwo policyjne to państwo, w którym obywatel 
nie ma zapewnionych środków obrony przed apa-
ratem przymusu państwowego czy aparatem służb 
specjalnych państwa. Oczywiście to nie jest tak, że 
w całości ta definicja pasuje do Rzeczypospolitej, ale 
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(senator L. Czarnobaj) posiadać instrumenty do ochrony przed działaniami 
terrorystycznymi, ale nie idźmy w kierunku inwigi-
lacji i tworzenia ACTA2, możliwości inwigilowania 
internetu itd.

Dlatego, kończąc, chciałbym prosić państwa sena-
torów Prawa i Sprawiedliwości i pana ministra o wy-
rażenie zgody na te poprawki, które zostały wniesione 
przez senatorów podczas tej dyskusji. W naszej oce-
nie absolutnie nie pogorszą one ustawy. I na koniec 
chciałbym zacytować tutaj słowa Alberta Einsteina, 
który kiedyś powiedział tak: nigdy nie postępuj 
wbrew swojemu sumieniu, nawet jeśli zażąda tego 
państwo. Ja wierzę, że państwo w swoich sumieniach 
macie wątpliwości, czy nie należałoby tych poprawek 
wnieść. A parafrazując to powiedzenie Einsteina, 
chcę powiedzieć tak: nigdy nie postępujcie państwo 
wbrew swojemu sumieniu, nawet jeśli prezes was o to 
prosi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jerzy Fedorowicz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja już z tym telefonem po raz kolejny występuję, 

Pani Marszałek, nie dlatego, żeby to był jakiś spe-
cjalny rekwizyt, którym posługujemy się w naszym 
życiu codziennym, ale jest taki lęk, lęk obywateli 
przed tym, że będą nieustannie podsłuchiwani. Ja nie 
jestem tak genetycznie obciążony tym systemem…

(Senator Jarosław Rusiecki: Aktorzy z pana teatru 
występują z telefonami.)

Pani Marszałek, ten młody kolega mi przeszkadza.
Ja pana bardzo proszę, Panie Pośle Sprawozdawco…
(Senator Piotr Zientarski: Senatorze.)
Pan niedawno mówił, że ustawa nie jest gotowa. 

Pan powiedział, że ustawa nie jest gotowa i trzeba by 
ją poprawić. Otóż, jeżeli wolno…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale przepraszam, 
Panie Senatorze.)

Mówię już o historii.
Jestem tu oczywiście jednym z najstarszych po-

słów, ale nie jestem tak obciążony…
(Senator Piotr Zientarski: Senatorów.)
Senatorów. 
…Jak pan marszałek Borusewicz, który był nie-

ustannie podsłuchiwany, inwigilowany. Ja byłem 
może troszeczkę mniej i może w innych zakre-
sach. Niemniej jednak jestem dzieckiem żołnie-
rza Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości, 
a tacy ludzie cały czas byli podsłuchiwani i inwi-
gilowani. Generalnie jest taka obawa w tej chwili. 

dokończona… My chcemy, aby ta ustawa została po-
prawiona zgodnie z wniesionymi uwagami i spostrze-
żeniami senatorów zgłoszonymi podczas tej dyskusji.

Szanowni Państwo, jeżeli dołożymy konstruk-
cję państwa i jeżeli weźmiemy… Bo za konkretny-
mi działaniami, za projektami ustaw, stoją ludzie. 
Weźmiemy przykładowo projekt tej ustawy, projekt 
ustawy o prokuraturze i wszystko to, co się dzieje wo-
kół spraw związanych z bezpieczeństwem, i niejako 
nałóżmy na to pana ministra Ziobrę, pana ministra 
Kamińskiego i obecnego tutaj pana ministra Wąsika. 
No, to chcę tu powiedzieć Polakom: czujcie się dość 
bezpiecznie – w cudzysłowie oczywiście! Tworzycie 
państwo bardzo dobrą grupę, która zadba należycie 
o bezpieczeństwo, tak, że już nikt w tym kraju nikogo 
więcej zabijać nie będzie… i coś w tym stylu.

(Senator Waldemar Bonkowski: W naszym kraju.)
Przepraszam, przepraszam. Tak, w naszym kraju.
(Senator Jarosław Rusiecki: To jest taka wizja 

państwa…)
Dlatego też chciałbym prosić jeszcze raz 

o uwzględnienie tych uwag, które nie popsują ustawy, 
ale dadzą obywatelowi większą ochronę.

Ja nie będę już przytaczał tego, co często pa-
dało z tej trybuny i podczas dyskusji, a więc tych 
siedmiu ocen czy opinii. Ale chcę państwu powie-
dzieć… Przecież państwo jako senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości mówiliście, że wsłuchujecie się 
w opinie społeczeństwa, w głos społeczeństwa, a więc 
chcę państwu powiedzieć tak: te instytucje wniosły 
określone uwagi, nie zostawiając suchej nitki na tym 
projekcie. Ale tak jak powiedział pan minister: to 
może być tylko opinia, my mamy swoją.

Fundacja Panoptykon po dyskusji w Sejmie dołą-
czyła najnowszą opinię i pisze w niej tak: „Kontrola 
nad dostępem do danych telekomunikacyjnych i in-
ternetowych będzie zgodnie z nią czysto fikcyjna. 
Co więcej, ustawa znacząco ułatwi sięganie po dane 
internetowe, ponieważ pomiędzy służbami a firmami 
powstaną tzw. bezpieczne łącza. Samo w sobie nie 
byłoby takim problem – i to jest to o czym mówię – 
gdyby stworzono mechanizmy realnej kontroli nad 
sięganiem po te dane. Tak się jednak nie stało, a więc 
ryzyko nadużyć, inwigilacji itd. istnieje”.

Dzisiejsze, najnowsze badania opinii publicznej 
Polaków pokazują, że od 68… Były zadane cztery 
pytania, okazało się, że od 68% do 78% Polaków 
mówi, że nie zgadza się na ograniczenie wolności, 
nawet jeśli miałoby się zwiększyć zagrożenie terro-
rystyczne. Ja oczywiście odczytuję to tak: w Polsce 
do tej pory nie było takiego zagrożenia terrorystycz-
nego, a w związku z tym Polacy tak właśnie to po-
strzegają. Ja osobiście nie w pełni się z tym zgadzam 
i uważam, że państwo polskie, że nasz kraj powinien 
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(senator J. Fedorowicz) się sprawami obywatelskimi. Tak jest tu napisane, ja 
to cytuję.

Teraz na przykład proponuje się wprowadzenie 
mechanizmu zakładającego, że to funkcjonariusze 
Policji lub innych służb będą decydować o tym, 
czy informacje uzyskane w trakcie działań ope-
racyjnych związane są z tajemnicą obrończą lub 
adwokacką. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś dziel-
nicowy – a to jest możliwe, bo w takim projekcie 
wszystko jest możliwe – decydował o tym, jaka to 
jest tajemnica.

Tutaj jest jeszcze parę takich punkcików, na któ-
re warto wskazać. I tak: „Projekt wprost wskazuje, 
że w ramach kontroli operacyjnej może dochodzić 
do utrwalania treści zawierających dane chronione 
jako tajemnica zawodowa –adwokacka, obrończa 
oraz dziennikarska. Z treści projektu wynika, że 
osoby obowiązane do ochrony tajemnicy obrończej 
i adwokackiej nie są wykluczone spod działania 
przepisów o kontroli operacyjnej”. No, bardzo cie-
kawa jest ta opinia. Nie chciałbym tego rozwijać, 
bo tego jest tak dużo, że aż mi się słabo robi. Ci, 
którzy przygotowali ten projekt, nie wzięli tego 
pod uwagę, natomiast wzięli to pod uwagę nasi 
senatorowie. Są zatem złożone różnego rodzaju 
poprawki, Panie Ministrze.

Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta ustawa jest ko-
nieczna. Ona jest konieczna, ale zagrożenie, które 
istnieje w przestrzeni… Być może zbliżają się trud-
ne sprawy dla Polski, ale w moim pojęciu ta dro-
ga jest za szybka. Apeluję, biorąc pod uwagę słowa 
wszystkich naszych kolegów, żeby jednak komisja 
bardzo poważnie zastanowiła się nad wprowadzeniem 
tych poprawek, które złożyli senatorowie Platformy 
Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

O! Pan marszałek… Bez mojej wiedzy pan się 
tutaj pojawił, ale tym milej mi pana widzieć. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Mnie również bardzo miło pana widzieć, Panie 

Senatorze. Dziękuję za wystąpienie.
A tak à propos obaw obywateli o inwigilację, to 

polecam panu wczorajszy artykuł na portalu kuli-
sy24.com o tym, jak za rządów Platformy Policja 
miała rzekomo nie tylko podsłuchiwać dziennika-
rzy, ale i włamywać się do ich skrzynek mailowych. 
Bulwersująca sprawa. Mam nadzieję, że zostanie do 
końca wyjaśniona.

Teraz pan senator Wach.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale pan to mówi do 

mnie w ramach jakich? Ja nie czytam tych gazet, 
proszę pana.)

Ja to odczuwam w czasie rozmów senatora z wy-
borcami. Ludzie odkładają telefony. Tak już było. 
Pamiętam, jak w 2005 r. czy 2006 r. ukazał się 
słynny „gwóźdź”. Wtedy obecny minister Ziobro 
mówił, że to urządzenie to jest gwóźdź do trumny 
pana wicepremiera Leppera. To nie są, proszę pań-
stwa, dobre obyczaje. Mogę powiedzieć, że to jest 
jakaś podłość, która nas może dotknąć w każdym 
momencie. Ja sobie zdaję sprawę, że prawdopodob-
nie, Panie Ministrze, ja nie jestem podsłuchiwany, 
ale jak rozmawiam z jakimś biznesmenem, który 
czasami miał kłopoty z prawem, bo przy biznesie 
to się zdarza, to taka obawa zachodzi. I to nie jest 
cywilizacja.

Muszę powiedzieć, że jednak ta ustawa, przygo-
towana przez posłów, niestety ma swoje wady, które 
już w pytaniu do pana ministra podkreślałem, ale 
chcę, żeby one też zostały wypowiedziane w deba-
cie. Posługuję się mianowicie opinią Naczelnej Rady 
Adwokackiej, dotyczącą kilku punktów. Wymienię 
tylko kilka.

Lęk przed tym, że wolność obywatela i wolność 
obrońcy może być zagrożona. Pan minister odpowie-
dział mi na to pytanie. Wydaje mi się, że ludzie, któ-
rzy nas oglądają, byli usatysfakcjonowani. Dziękuję 
również panu za to, że był pan łaskaw przyznać, że 
mam słuszność, że ta droga, do której ustawa pro-
wadzi, nie jest najlepsza. Po prostu dlatego, Panie 
Senatorze Sprawozdawco, że nie było konsultacji, 
a wtedy zawsze taka ustawa ma swoje wady.

A teraz chcę, żeby było jasne, co powiedzieli 
nasi przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej 
– że rozwiązania zaproponowane w projekcie po-
selskim będą prowadzić do poważnych ograniczeń 
w zakresie korzystania przez jednostki z ich praw 
i wolności konstytucyjnych, w szczególności z pra-
wa do prywatności i tajemnicy korespondencji oraz 
zasady autonomii informacyjnej. Proszę państwa, 
tego nie piszą obywatele, którzy nie mają pojęcia 
o prawie, to piszą ludzie, którzy… Jak pan minister 
prawdopodobnie wie, najtrudniej jest zdać egzamin 
na adwokata. Wiem coś o tym, bo mój syn jest wy-
bitnym adwokatem.

I następne zdanie: na mocy przepisów zawar-
tych w opiniowanym projekcie, w znacznej mierze 
tożsamych z propozycjami senackiego projektu – tu 
się zgadzam – adwokaci będą mogli być poddawani 
kontroli operacyjnej i pozyskiwaniu danych teleko-
munikacyjnych; rozwiązanie takie godzi w prawa 
i wolności konstytucyjne. No, Panie Ministrze, prze-
praszam bardzo, nie jestem, jak pan wie, prawnikiem, 
ale jestem człowiekiem, który czyta ze zrozumieniem. 
Warto, żeby politycy poczytali najpierw Szekspira 
i się czegoś nauczyli, nim zaczną poważnie zajmować 
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(wicemarszałek A. Bielan) wiedź. Pan senator mówił o tym, że w chwili obecnej 
korzystający z internetu powszechnie korzystają z do-
stępnego oprogramowania pewnej światowej firmy 
i to oprogramowanie właściwie umożliwia dostęp 
do szeregu danych poufnych, danych wrażliwych. 
Jak ja bym się do tego odniósł? Nie jest to chyba aż 
tak daleko posunięte, jak pan senator Peczkis opo-
wiadał, ale w zasadzie jest to prawda. Ja tę sprawę 
również badałem, w szczególności w odniesieniu 
do systemu, który jest nachalnie oferowany, a nosi 
nr 10. Z całą pewnością jest tak, że za pomocą tego 
oprogramowania jest badana konfiguracja sprzętu, 
którym się posługuje użytkownik, i legalność pro-
gramów zainstalowanych na komputerze. A co do 
pozostałych zarzutów, to można by dyskutować, ja 
nie jestem pewny ich słuszności i bym nie potwier-
dził… Ale ja nie chcę rozmawiać na temat szczegó-
łów, tylko chcę rozmawiać na temat filozofii, w tym 
przypadku o filozofię mi chodzi. Otóż wypowiedź 
pana senatora była taka: skoro jest tak źle, to czym się 
przejmujecie, uchwalając tę ustawę? Ja z taką filozofią 
się nie zgadzam. To nie jest tak, że jak ktoś robi źle, 
a robi to legalnie – bo przecież wyrażamy zgodę na 
zainstalowanie tego czy innego programu, do czego 
jesteśmy właściwie przymuszeni, pod bardzo długim 
tekstem… Ja nie zgadzam się z taką filozofią, że jak 
ktoś robi źle, to my też mamy prawo tak robić. Tak nie 
można. Ustawodawca nie może przyjmować takiego 
założenia.

A teraz przejdę do sprawy ogólnej. Ciągle się 
tu powtarza – to jest właściwie motto wypowiedzi 
pana ministra i szeregu senatorów: Platforma robiła 
źle, więc róbmy jeszcze gorzej. Ja się z tym abso-
lutnie nie zgadzam, absolutnie, ani z pierwszą, ani 
z drugą częścią tego zdania. Wcale nie jest pewne, że 
Platforma robiła zawsze źle – ja się z tym nie zgadzam 
– ale nawet gdyby tak było, nie zgadzam się na to, 
żeby to miało usprawiedliwiać postepowanie w spo-
sób podobny lub jeszcze gorszy. I na tym zakończę. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan Senator Zientarski…
(Senator Grzegorz Peczkis: Ja w sprawie spro-

stowania…)
Pan senator Peczkis chce zabrać głos w trybie 

sprostowania.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ja chciałbym tylko sprostować, że nigdy nie twier-

dziłem, że to jest złe i że w związku z tym my też mo-
żemy tak robić. Nie powiedziałem tego wczoraj, Panie 

(Senator Jan Hamerski: Pan senator czyta tylko 
Szekspira.)

Polecam panu ten artykuł.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
Ta materia jest wszędzie, we wszystkich krajach bar-

dzo kontrowersyjna. Jest również dyskutowana w róż-
nych gremiach międzynarodowych. W Radzie Europy 
w Komisji do spraw Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów 
sprawy dotyczące z jednej strony wolności internetowej, 
z drugiej strony spraw bezpieczeństwa, z trzeciej stro-
ny inwigilacji przez państwo, a z czwartej – wolności 
dziennikarskiej należą do najbardziej dyskutowanych 
i najbardziej badanych, również przez ekspertów. Nasze 
zastrzeżenia do tej ustawy, moje i nasze – myślę tu o se-
natorach Platformy Obywatelskiej – były tu dość wy-
raźnie artykułowane. Ja krótko przypomnę grupy tych 
zastrzeżeń, bo nie chcę tego wszystkiego powtarzać.

Po pierwsze, poszerzenie tego o internet. Wydaje 
mi się, że dobrze to przedstawił pan marszałek 
Borusewicz, który zgłosił w tym zakresie poprawki. 
Nie tylko on o tym mówił; większość ludzi o tym 
mówiła i ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że te 
poprawki są istotne, do przyjęcia.

Druga grupa zastrzeżeń dotyczyła ograniczenia 
kontroli sądowej w różnych aspektach, między in-
nymi w odniesieniu do parlamentarzystów. To jest 
bardzo ważna sprawa. Powiedziałbym, że najbardziej 
komplementarnie mówił o tym pan senator Piechota, 
który również złożył poprawki. Wydaje się, że powin-
niśmy je przyjąć.

Po trzecie, nasze zastrzeżenia dotyczą tego, że opi-
nie zewnętrzne, które tym razem były… Wprawdzie 
ta ustawa procedowana jest szybko, ale nie w taki spo-
sób, żeby nie było opinii. Te opinie są, tylko nie mają 
skutku legislacyjnego, dlatego… Te opinie w gruncie 
rzeczy nie zostały wzięte pod uwagę, ale one były, no 
więc pod tym względem tej debacie, no, właściwie 
nie można wiele zarzucić. Tak że ja się przyłączam 
do apelu, aby wziąć pod uwagę poprawki i przyjąć 
tę ustawę, która jest niezbędna, wraz z poprawkami.

Drugą część mojego wystąpienia chciałbym po-
święcić komentarzom dotyczącym pewnych istotnych 
kwestii, które się pojawiły w dyskusji, w ramach uza-
sadnienia, dlaczego ta ustawa z pewnymi zastrzeże-
niami powinna zostać przyjęta. Ja mam do tego bar-
dzo krytyczny stosunek i zaraz wyjaśnię, dlaczego.

Zacznę od incydentalnej wypowiedzi pana sena-
tora Peczkisa, to była jego ostatnia wczorajsza wypo-
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(senator G. Peczkis) (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: A dlaczego nie?)

(Wesołość na sali)
No, widzi pan, no… I dlatego pan marszałek 

Borusewicz mówił, że skoro wykonujemy orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego… Pan się nieudolnie po-
woływał na Panoptykon, który na posiedzeniu odbił 
piłeczkę i powiedział, że absolutnie tego nie mówił 
we wspomnianym zakresie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Przeczytałem…)

No tak, pan przeczytał coś zupełnie innego, co nie 
dotyczyło wspomnianej sytuacji, oczywiście, pamię-
tamy doskonale. I to wywołało podobne wrażenie jak 
pana odpowiedzi na moje pytania.

Proszę pana, nie. Jest taka sytuacja, że nie trzeba 
tego, jak pan powiedział, skatalogować w jednej… 
Określenie „skatalogować” nie ma nic wspólnego z… 
Trzeba – i myśmy to mówili – zrobić porządną ustawę. 
Nic się nie stanie. Jest ustawa o świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, jest możliwość… Do tej pory to 
wszystko działało? Działało. I nic się nie stanie, jeśli 
przyjmiemy ustawę bez części dotyczącej internetu, 
a tamto zostanie właściwie dopracowane. Bo musi 
zostać dopracowane, zgoda. I jest to potrzebne dla 
bezpieczeństwa państwa, zgoda. Ale należy to zrobić 
porządnie. My od tego jesteśmy. Jesteśmy Senatem, 
który poprawia prawo, który dba o jakość prawa, a nie 
jakąś wydmuszką. Bo co? Przez to, że Sejmowi nie 
chce się zebrać, to my mamy nie przyjmować popra-
wek? To ja pytam: po co my się zbieramy? Po co się 
zbieramy? Trochę wzajemnego szacunku, szacunku 
do naszej Izby. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia. Mówi pan o tym… Pytałem, 
jakie kwestie, które były w naszej inicjatywie, my 
teraz krytykujemy. Żadnych nie krytykujemy. Ale 
rzeczywiście myśmy sami mówili, Panie Ministrze, 
o tym, że jest potrzeba wprowadzenia, w Sejmie, po 
głębokiej analizie, kwestii dotyczących informowania 
jednostki o fakcie pobrania danych. Myśmy nie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie poprawiliście.)

Bo sytuacja była taka, że nie było jeszcze dokład-
nych propozycji chociażby… Przepraszam bardzo, 
przecież u was też robi się… My zauważyliśmy pro-
blem. Gdyby to wróciło do nas, gdyby tego nie było 
w Sejmie, tobyśmy poprawili. My tylko inicjowali-
śmy, tylko inicjowaliśmy. Nie doszło nawet do sy-
tuacji… Nasz przedstawiciel nie mógł uczestniczyć 
w komisjach sejmowych, bo normalnie przecież ta 
aktywność doprowadza do tego, że nasze inicjaty-
wy… Zresztą proszę zobaczyć w stenogramie, my-
śmy o tym mówili. I uważaliśmy, że to na pewno 
będzie… I mamy tę poprawkę. Mamy tę poprawkę. 
Dlaczego by jej nie przyjąć? Dlaczego nie rozwiązać 
problemu subsydiarności, o którym mówią wszystkie 

Senatorze. A skoro mówi pan, że tak twierdziłem, to 
prosiłbym o dokładne przytoczenie moich słów. Ja nie 
twierdziłem, że to upoważnia nas do robienia… Mało 
tego, ja powiem panu szczerze, że w związku z za-
grożeniami zewnętrznymi, jakie dzisiaj występują, 
zagrożeniami z krajów islamskich bez jednoznacznej 
tożsamości narodowościowej… W związku z wystę-
powaniem tych zagrożeń ja wcale nie uważam, że to 
jest złe. Dlatego protestuję. Ja nie uważam, żeby to, 
o czym wczoraj mówiłem, było złe. Jeśli państwo 
tak to odebrali, to ja to prostuję. Uważam, że nie jest 
czymś złym, że jesteśmy poddawani takiej… bo dzię-
ki temu unikamy zagrożeń zewnętrznych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jest pan minister, więc kilka słów résumé, jako że 

raz drugi zabieram głos. Panie Ministrze, pan mi nie 
odpowiedział na moje pytanie, w związku z tym już 
nie zadawałem kolejnych. Przepraszam bardzo, ale 
wracam do kwestii poważnego traktowania naszej 
Izby. My jesteśmy odpowiedzialni.

O co tu walczymy, Panie Ministrze? My poważnie 
przygotowaliśmy się do dyskusji. Przygotowaliśmy 
poważne poprawki, które zostały rzeczywiście do-
brze opracowane. I o co jest walka? Chyba tylko o to, 
żeby… I my w związku z tym mamy dodatkowe po-
siedzenie w sobotę. A walka jest chyba tylko o to, 
żeby Sejm nie zbierał się specjalnie w przyszłym 
tygodniu. Bo tylko o to… Bo my jesteśmy gotowi 
przygotować… Zresztą była zgoda, że nie jest dopra-
cowane… O co tu chodzi? Dlaczego w takim razie… 
Jaki jest problem w takiej sytuacji? To jest jedyna 
ustawa, o której wiedzieliście od samego początku, 
że ona jest pilna. To była jedyna pilna ustawa. I nie 
wzięliście się za nią na początku, wzięliście się za 
inne. A teraz mówicie, że jest za późno. Nie jest za 
późno, jeszcze nie jest za późno. I można odnieść się 
w Sejmie do naszych poprawek.

I teraz taka kwestia. Pan jest archeologiem, pan 
jest wybitnym znawcą służb operacyjnych, ale – prze-
praszam bardzo – jest pan totalnym laikiem praw-
niczym. I pan zaczyna mówić np. coś takiego, że 
skatalogowanie to jest spowodowanie, żeby różne nor-
my prawne były w jednej ustawie. Panie Ministrze, 
na Boga, skatalogowanie to jest wymienienie norm 
prawnych, ale nie w jednej ustawie.
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(senator P. Zientarski) osób, do ściśle tajnych pewnie tak samo. W związ-
ku z tym, ponieważ my nie mamy komisji do spraw 
służb specjalnych, tak jak to jest w Sejmie, jeżeli 
chodzi o ten wątek dotyczący – powiem już szerzej 
– bezpieczeństwa państwa, to właściwie w Senacie 
jesteśmy pozbawieni takiej kontroli. I można było-
by się zastanowić, czy w tej kwestii nie należałoby 
ewentualnie czegoś zmienić.

I druga sprawa: wolność i prywatność w inter-
necie. Co do danych internetowych, to była tutaj 
szeroko mowa na ten temat, pan minister też od-
powiadał, że jeżeli nie można ich rozdzielić, to nie 
można ich wykorzystać. Wszyscy informatycy twier-
dzą troszeczkę co innego, mianowicie że danych 
rozdzielić nie można, czyli właściwie albo się z nich 
korzysta, albo się nie korzysta, a jeżeli nie można, to 
tych informacji można pozyskać bardzo mało. Tak 
więc w tej sytuacji samo korzystanie z takich danych 
byłoby właściwie mocno ograniczone. A kontrola 
następcza, moim zdaniem, jest fikcją. Pan minister 
mówił, że to jest polepszenie i że do tej pory nie było 
żadnej kontroli. Zgadzamy się z tym, rzeczywiście 
nie było żadnej kontroli i można było te dane inter-
netowe pozyskać. Ale jeżeli chcemy już tę sprawę 
uregulować, tak żeby czasami nie było nadużyć – bo 
mamy swoje doświadczenia i wiemy, jak to z tymi 
nadużyciami może być – i jeżeli chcemy, żeby była 
jakaś kontrola… Tylko że kontrola, która została 
wprowadzona w omawianej ustawie, jest kontrolą 
fikcyjną. Tak więc w ogóle nie ma o czym mówić, 
w milionie czy w iluś milionach informacji, które 
do sądu zostaną skierowane raz na pół roku… I tak 
jak powiedziałem wczoraj, sam nie wiem, może aku-
rat dotycząca mnie informacja z internetu będzie 
w pozycji 3 miliony ileś tam itd., w związku z czym 
trudno będzie dociekać, czy ona była zasadna, czy 
niezasadna. Tak więc wprowadzamy coś, co niby coś 
zmienia, co niby ma być kontrolą, ale z góry wiemy, 
że to jest żadna kontrola, że właściwie ta sytuacja 
nic nie zmienia. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli 
chodzi o dane internetowe bardzo ważne, istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – bo 
przecież tam też można uzyskać wiele informacji 
zapobiegawczych, prewencyjnych – to ta sprawa nie 
jest do końca dobrze uregulowana i wymaga innego 
podejścia. I dlatego te wszystkie uwagi, te wszystkie 
nasze wnioski są tutaj kierowane. Dobrze by było, 
żebyście się państwo nad tym zastanowili, żeby była 
pozytywna ocena i żeby rozważono ewentualnie 
dalsze procedowanie tego. A jeżeli nie, tak jak pan 
minister i jak państwo już zapowiadacie, to pewno 
możemy się spodziewać, że ta nowelizacja nastąpi 
szybko. Pan minister powiedział, że będziemy obser-
wować, jak to wygląda. Na pewno z tej obserwacji 
wyniknie taki wniosek, że w najbliższym czasie 
będą konieczne dalsze zmiany. Dziękuję.

opinie? Dlaczego, skoro to jest niekonstytucyjne – py-
tam. Dlaczego nie przyjąć poprawki, w której mowa 
o przepisach przejściowych…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypomnę…)

…które doprowadzają do tego…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …że zabiera pan 

głos drugi raz w tym momencie, czyli ma pan 5 mi-
nut.)

Dobrze, już kończę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
Te przepisy przejściowe doprowadzają do tego, że 

do wszczętych postępowań mamy stosować ustawę 
niekonstytucyjną, no tak, oczywiście, czyli dotych-
czasowe przepisy, które tracą moc prawną. No, Panie 
Ministrze, dlaczego tego nie poprawić? To też jest 
niekonstytucyjne, o tym mówiła naczelna rada… 
I dlaczego nie przyjąć tej poprawki, o której mówiła 
pani senator Sztark? Itd., itd.

Dlatego też dbamy… Tak, dbamy. Nie przeciąga-
my. Przyszło do nas, jesteśmy przygotowani, przy-
gotowaliśmy i…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, à 
propos nieprzeciągania…)

…i przedstawiamy propozycję. I dlatego prosi-
my o przyjęcie tych poprawek w imię poczucia od-
powiedzialności za państwo, za bezpieczeństwo, za 
szacunek do obywateli i za standardy światowe i eu-
ropejskie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Przypomnę, że również po raz 

drugi, czyli ma pan senator 5 minut.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, dziękuję za poinformowanie, 

ale mam dobrą pamięć.
Szanowni Państwo!
Dwie sprawy króciutko chciałbym poruszyć.
Pierwsza sprawa, dotycząca bezpieczeństwa pań-

stwa, sprawa bardzo ważna. Wczoraj próbowaliśmy 
utajnić obrady w tym celu, żeby można było uzyskać 
więcej informacji o pewnych danych, co do których 
twierdziliśmy, że są zastrzeżone, w związku z czym 
w ten sposób chcieliśmy do nich dotrzeć. Pan mini-
ster dzisiaj powiedział, że właściwie to i tak o tych 
danych nie mógłby powiedzieć – bo padło jedno takie 
pytanie – dlatego że to nie są dane zastrzeżone, tylko 
wymagają dostępu do informacji albo tajnych, albo 
ściśle tajnych. Z kolei nie wiem, ile z nas tutaj posiada 
dostęp do informacji tajnych, pewno nieliczna grupa 
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I na koniec, Panie Ministrze… Nawet nie wie-
działem, że pan posiada takie dobre wykształcenie 
archeologiczne.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Uniwersytet Warszawski.)

Chciałbym po prostu powiedzieć, żeby pan wziął 
pod uwagę, Panie Ministrze, bo to się przewijało 
w ciągu pana wystąpienia… No, muszę to powie-
dzieć, czy pan się obrazi, czy nie. Jeśli pan się obrazi, 
to od razu mówię: przepraszam. Chciałbym panu 
powiedzieć coś takiego. Ktoś kiedyś powiedział, że 
i śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przy-
war, ale nie z osób naśmiewa. Ja widzę, że w pana 
takich niekontrolowanych reakcjach śmiechu jest 
trochę cynizmu. I chciałbym pana prosić, bardzo 
prosić… To naprawdę nie jest śmieszna ustawa. I to 
nie są śmieszne wystąpienia. To, co mówił profesor 
Wach… Można się z tego śmiać, tylko że komu jak 
komu, ale panu nie wypada w taki oto radosny spo-
sób wyrażać swojej dezaprobaty. Pan ma prawo do 
dezaprobaty, ale prosiłbym o trochę wyższy poziom. 
Jest pan w Senacie, a nie na bazarze. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Robert Mamątow: Wyjmij rękę z kie-

szeni.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Kto? Ja?)
(Senator Robert Mamątow: Nie, nie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: A co, trzymałem, 

Panie Senatorze?)
(Senator Robert Mamątow: Jeśli pan trzymał, to 

tak.)
(Senator Bogdan Borusewicz: No to co to? Jakie 

tu uwagi do mnie?)
(Senator Robert Mamątow: Po co pan się przyzna-

je… Jak pan się przyznaje…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

niech pan zostawi tego typu uwagi dla siebie. Dobrze?)
(Senator Robert Mamątow: Okej.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chcę powtórzyć niektóre swoje tezy, ponieważ 

wcześniej pana nie było, a w tej chwili pan jest – 
dziękuję, że pan przybył.

Ja jako, że tak powiem, genetycznie skażony, 
nie lubię służb. Trudno mi służby polubić, chociaż 
wiem, że są potrzebne. Byłem przez kilka lat także 
w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poznałem 
więc służby jako przedmiot rozpracowania i jako pod-
miot, który rozpracowuje. I może dlatego nie mam do 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Czarnobaj – też, zdaje się, drugi raz, 

czyli ma 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Będzie króciutko. Wystąpienie pana marszałka, 

który w sposób nieregulaminowy wygłosił, w mojej 
ocenie, swoją opinię w stosunku do pana senatora 
Wacha… Chciałbym powiedzieć dwa słowa na ten 
temat. Panie Marszałku, nasza troska o projekt tej 
ustawy nie wynika z tego, że myśmy robili źle… Ma 
pan 100% racji, że jeżeli te informacje się potwierdzą, 
to należy to napiętnować, skazać winnych itd. Nasza 
troska wynika z dwóch powodów. Chodzi o to, żeby-
ście państwo… Kieruję się tu do pana marszałka i do 
pana ministra. My często słyszymy coś takiego: skoro 
wyście robili źle, to my możemy robić jeszcze gorzej. 
Chcę powiedzieć tak: nie kierujcie się taką filozofią. 
Kiedy przedstawiciele Związku Radzieckiego dysku-
towali z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, 
to na końcu zawsze padał argument: a wy Murzynów 
zabijacie. Proszę, odrzućcie tę filozofię. Jeśli my po-
pełniliśmy tyle błędów, to przyjmijmy zasadę, że hi-
storia jest nauczycielką przyszłości, Panie Marszałku. 
My po prostu mówimy: wyciągnijcie wnioski również 
z naszych błędów. Niezbyt dobry nadzór nad służbami 
powodował to, o czym powiedział w swoim nieregu-
laminowym wystąpieniu pan marszałek, że nie było 
wystarczającego nadzoru i że zdarzały się rzeczy złe. 
I mam nadzieję, że zostaną one wyjaśnione. Ale to 
nie powód, żebyście państwo robili jeszcze gorzej. 
My chcemy państwa prosić, żebyście tych błędów nie 
robili. To po pierwsze.

Po drugie, chcę powiedzieć, że chociaż mnó-
stwo rzeczy złych, tak jak pan marszałek powiedział 
czy jak donosi prasa, było zrobionych za czasów 
Platformy Obywatelskiej, to Platforma Obywatelska 
nie ma skłonności do służb specjalnych, a państwo 
– mówię tu o większości osób spod znaku Prawa 
i Sprawiedliwości – macie ciągotki do służb specjal-
nych. No, lubicie to, kochacie to. Były wiceprokura-
tor Engelking kiedyś powiedział: Polacy to jest taki 
naród, który trzeba non stop podsłuchiwać. Tylko nie 
wiedział o tym, że jego już podsłuchują, w związku 
z tym… Miejcie państwo na uwadze, że my mówimy 
to wszystko w trosce o obywateli, a nie po to, żeby 
tę ustawę odrzucić. Chodzi o to, żebyście wyciągnęli 
wnioski z naszych błędów i żebyście tych błędów nie 
robili. I żebyście się państwo zgodzili, jeszcze raz to 
powtarzam, na to, co było przedmiotem tej dyskusji, 
czyli na przyjęcie propozycji zmian w celu popra-
wienia tej ustawy.
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siaj do nas dotarła, przewiduje, wprowadza przepis, 
w wyniku którego prokurator generalny, czyli pan 
minister Ziobro, będzie mógł to po prostu przeglądnąć 
i ustalić, ocenić, przeglądnąć, żeby ocenić, ale gdy 
się przegląda, żeby ocenić, to równocześnie poznaje 
się treść rozmów czy korespondencji internetowej. 
Widać, że te 2 ustawy w tym miejscu są z sobą ściśle 
związane – za chwilę będziemy nad tym procedo-
wać – i zapewne uwagi krytyczne podobne do tych, 
jakie zostały wystosowane w odniesieniu do ustawy 
o Policji, będą zgłaszane w stosunku do ustawy o pro-
kuraturze. Tyle że jeszcze nie mieliśmy czasu, aby się 
zająć tymi uwagami.

Panie Ministrze, nie wiem, po co pan, w sytu-
acji gdy do 7 lutego trzeba zrealizować orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego, dołącza tę część inter-
netową. Przecież to jest osobna, skomplikowana ma-
teria. To powinna być osobna ustawa. Trzeba przygo-
tować dobrą ustawę, bo oczywiście korzystanie tylko 
z ustawy starej, która zapewnia… Po prostu ustawa 
z 2012 r. nie przystaje do możliwości, które cały czas 
rozwijają się w internecie. Złożyłem poprawkę usu-
wającą kwestię internetu z tej ustawy i uważam, że 
powinna ona zostać uwzględniona, bo – tak jak mó-
wię – to jest bardzo skomplikowana materia…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…i w związku z tym są obawy. To nie my podno-

simy te obawy, to wy, wpisując internet do tej ustawy, 
te obawy powodujecie. Więc jeżeli nie ma się czego 
obawiać, to wytnijcie tę część i wszyscy się w tej 
kwestii zgodzimy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Nie mam zwyczaju, Panie Marszałku, Drodzy 

Koledzy, Koleżanki, powtarzać tego, co już raz mó-
wiłem, ale mówiłem to bez obecności pana ministra 
Wąsika, więc powtórzę w jego obecności, bo tak na-
kazuje savoir-vivre.

Pan minister Wąsik zechciał wczoraj powiedzieć 
o kilkudziesięciu tysiącach podsłuchów, kilkudzie-
sięciu tysiącach przypadkach dostępu do danych in-
ternetowych – żeby być precyzyjnym, bo musimy tu 
być, Panie Ministrze, precyzyjni – ich pozyskiwania, 
podczas gdy pełniłem urząd ministra obrony narodo-
wej. Chcę przypomnieć, że w czasie, kiedy pan był 
zastępcą szefa CBA, tych przypadków dostępu do 
danych internetowych było proporcjonalnie więcej. 
Mam nadzieję, że w tamtym czasie jako wiceszef 
CBA stosował pan metody identyczne z tymi, jakie 
stosowały służby podległe ministrowi obrony naro-

nich pełnego zaufania. Takiego pełnego zaufania nie 
ma, podobnie jak ja, wielu, wielu obywateli. Dlatego 
w przypadku tego typu ustaw trzeba działać bardzo 
ostrożnie.

Powiem państwu, i nie jest to tajemnica Komisji 
do Spraw Służb Specjalnych, że byłem świadkiem 
tego, jak służby nie mówiły wszystkiego, mówiły 
tylko część, a nawet okłamywały posłów. Były takie 
sytuacje. A więc na pewno trzeba zadawać pytania, 
a nawet jeżeli odpowiedzi na te pytania nie są peł-
ne czy są nieprawdziwe, to one o czymś świadczą. 
Poprosiliśmy tu o utajnienie obrad, żeby zadać panu 
szereg takich pytań. Bo odpowiedzi, nawet jeżeli nie 
są pełne albo są niesatysfakcjonujące, albo w ogóle 
mijają się z prawdą, to one o czymś świadczą, bo takie 
odpowiedzi można też zinterpretować. No ale takich 
pytań niestety nie można było panu zadawać. A my 
nie mamy tutaj narzędzia do tego, żeby głębiej wejść 
w sprawę, w kwestie służb specjalnych – musieli-
byśmy mieć podobną do sejmowej komisję, a takiej 
komisji nie mamy, mimo że ustawy tego typu jak ta 
do nas przychodzą.

Moje zasadnicze zastrzeżenie, oprócz tego, że 
w zasadzie te opinie, które przytaczałem i senatoro-
wie przytaczali, tych 7 opinii, bardzo krytycznych… 
One w ogóle nie są brane pod uwagę. A rzecz doty-
czy – zacznę tu od końca – tego, że w przepisach 
przejściowych mówi się o stosowaniu ustawy, która 
została zakwestionowana i przepisy tej ustawy powin-
ny zakończyć swój żywot 7 lutego. Ale tu przepisy 
przejściowe mówią, że stosujemy tę ustawę…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ale, Panie Marszałku…)

No tak, Panie Ministrze, przecież umiemy czytać.
Ale to jest sprawa końcowa, przepisów końco-

wych. Jest też jednak szereg uwag, które nie zostały 
uwzględnione. I my mamy obawy, ja mam obawy, że 
i tutaj szykuje się dobra zmiana – w cudzysłowie, tak, 
w cudzysłowie. Wyraźne jest związanie tej ustawy 
z ustawą, której nie musimy uchwalić do 7 lutego, 
a która dzisiaj została uchwalona w Sejmie i przyjdzie 
do Senatu. 

(Senator Bogdan Klich: Już jest.)
(Senator Grażyna Sztark: Jest, jest już.)
I bardzo prawdopodobne, że dzisiaj będzie…
(Senator Grażyna Sztark: Już jest w Senacie.)
(Senator Piotr Zientarski: Już jest.)
…że dzisiaj ta ustawa zostanie uchwalona przez 

Senat, a jest to ustawa o prokuraturze. I pokazałem, 
że są miejsca, które tworzą pomosty między jedną 
ustawą a drugą. Bo jeżeli dane wrażliwe, dotyczące 
tajemnicy adwokackiej… jeżeli funkcjonariusz na to 
się natknie, to nie niszczy od razu, lecz ma przekazać 
prokuratorowi. A ustawa o prokuraturze, która dzi-

(senator B. Borusewicz)
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(senator B. Klich) ciwiamy. Tak przynajmniej należy rozumieć sprzeciw 
i mój, i moich kolegów z Platformy Obywatelskiej 
wobec tej ustawy, którą dzisiaj procedujemy. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Kogut. Do dyskusji czy do…
(Senator Stanisław Kogut: Do dyskusji. Toż to ta 

hipokryzja przechodzi już ludzkie granice.)
Proszę bardzo.

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

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Naprawdę miałem nie zabierać głosu, ale ta hi-

pokryzja przechodzi już wszelkie granice. Państwo 
Drodzy, to koalicja PO‒PSL zawłaszczyła to państwo. 
Przejdźmy do harmonogramu i przedstawmy napraw-
dę konkretne argumenty, co wyście państwo robili. 
Pan senator Klich mówi o telewizji.

(Głos z sali: To nie ten punkt.)
Ja pamiętam ogromną tragedię narodową 

w Smoleńsku, gdzie organizowałem pociąg… Po tej 
ogromnej tragedii za dwa dni, Panowie, przejęliście 
telewizję. I pamiętajcie o tym, coście naprawdę zaczęli 
robić. Przez 8 lat wymienialiście całą kadrę na służal-
ców PO‒PSL i nikt o tym głośno nie mówił. Myśmy tu 
siedzieli dzisiaj… Szkoda, że nie ma pana marszałka 
Karczewskiego. Na posiedzeniach klubów PiS mówił: 
Panowie Senatorowie, dialog, my są z Solidarności, 
my są katolicy, bardzo spokojnie… Chciałbym, żeby 
posłuchał, co… Państwo Drodzy, wiecie, co mi się 
przypomina? Pierwsza kadencja, 2005–2007, kiedy 
był mój przyjaciel i kolega, pan senator Niesiołowski. 
On w porównaniu z wami, Panowie, to był aniołkiem, 
choć naprawdę posługiwał się jakąś mową nienawi-
ści, agresji. Ale jak wychodziłem i mówiłem: Stefan, 
Stefan, ty, człowiek Solidarności, co ty robisz? To 
pan senator Niesiołowski od razu, Drodzy Państwo, 
się wyciszał.

Mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. Kto za-
czął wojnę o trybunał? 25 czerwca zeszłego roku, 
kiedy sondaże wskazywały, że poniesiecie, Państwo 
Drodzy, totalną klęskę – i Bogu dziękować, że tak się 
stało – to chcieliście panowie mieć wszystkich. Ja, 
Państwo Drodzy, nie protestowałem, jak pan senator 
Klich mówił.

(Senator Bogdan Klich: W trybie sprostowania.)
Państwo Drodzy, co się wtedy działo? Wszyscy 

byli za, na tak, nie patrzyli… I teraz, jak Prawo 
i Sprawiedliwość zaczyna normalnie prostować pew-
ne sprawy, tak żeby w Polsce były prawo i sprawiedli-
wość, a nie układy u Sowy, to, Państwo Drodzy, spo-

dowej, to znaczy dostęp do danych internetowych 
odbywał się na podstawie ustawy o świadczeniu usług 
internetowych. Mam nadzieję, że tak było. Gdyby 
było inaczej, byłoby to niezgodne z prawem. To prawo 
do dzisiaj obowiązuje i będzie obowiązywało tak dłu-
go, jak długo Senat nie uchwali zmian w tym prawie 
i jak długo prezydent nie podpisze tej, nie daj Boże, 
uchwalonej przez nas ustawy.

Przypominam o tym po to, żeby to się panu, 
Panie Ministrze, utrwaliło i żeby pan o tym pamię-
tał. Przypominam o tym także dlatego, iż uważam, 
że dwa elementy ustawy o świadczeniu usług przez 
usługodawców internetowych są kluczowe i funda-
mentalne. To znaczy obowiązuje zasada wniosku 
i obowiązuje zasada procedury, czyli musi być zło-
żony wniosek o pozyskanie takich danych i musi to 
się wiązać z prowadzonym postępowaniem, a nie tak, 
jak w odpowiednim artykule procedowanej przez 
nas w tej chwili ustawy, który mówi o tym, że także 
w przypadku profilaktyki… Bo czymże innym jest 
zapobieganie jak nie profilaktyką? To pojemne poję-
cie profilaktyki, zapobiegania, otwiera tak naprawdę 
puszkę Pandory. W pojęciu profilaktyki każda służba, 
nawet w dobrej wierze, może zmieścić wszystko, ale 
poszkodowanym zawsze będzie obywatel, zazna-
czam: zawsze będzie obywatel.

Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, dokonują w tej 
chwili w Polsce piątego w kolejności podporządko-
wania elementów sfery publicznej rządowi. W mode-
lach demokracji, jakie obowiązują w rodzinie państw 
europejskich i w cywilizacji euroatlantyckiej, nie 
wszystko, co społeczne, jest państwowe – jest duża 
sfera publiczna, która nie należy do kontroli rządu. 
Rząd stanowi tylko element sfery publicznej. Państwo 
podporządkowali już instytucję, jaką jest Trybunał 
Konstytucyjny. Państwo tak naprawdę już sparaliżo-
wali tę instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, 
który nie był podporządkowany rządowi, tylko dla-
tego, że nie chciał dać się podporządkować rządowi. 
Państwo doprowadzili do podporządkowania mediów 
– zaznaczam – publicznych, a zatem nie rządowych 
z założenia, które są własnością domeny publicznej, 
rządowi, po raz pierwszy od 1989 r. Państwo pod-
porządkowali cywilną służbę, która miała charakter 
autonomiczny wobec decyzji rządu i gwarantowała 
pamięć instytucjonalną w Polsce, rządowi i w zasa-
dzie interesom partii politycznej. W tej chwili chcecie 
podporządkować sferę internetu służbom siłą rzeczy 
należącym do państwa. Chcecie ograniczyć – może 
powiedziałem zbyt ostro: podporządkować – swo-
bodę obywatelską w internecie, chcecie ograniczyć 
przestrzeń wolności w internecie. To jest to, z czym 
dzisiaj mamy do czynienia; to jest to, o czym dzisiaj 
rozmawiamy, i to jest to, przeciwko czemu się sprze-
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(senator S. Kogut) (Senator Leszek Czarnobaj: Nic.)
Panowie, jak myśmy zgłaszali wnioski, to co było 

mówione? Tam siedział senator Jurcewicz… Mówili 
o PiS, że nigdy nie dojdziemy do władzy. Wszystko, 
co nasze, żeście wycinali, choćby to było najlepsze 
dla Rzeczypospolitej.

(Senator Piotr Zientarski: Nieprawda.)
Szły dyrektywy partyjne i żeście głosowali. 

Państwo Drodzy, naprawdę, opamiętajmy się wszyscy 
trochę. Ludzie Solidarności, opamiętajmy się trochę, 
bo za tę wolną ojczyznę ludzie oddali krew, w Stoczni 
Gdańskiej, w kopalni „Wujek”… Dzisiaj wszyscy są 
bohaterami.

(Senator Piotr Zientarski: Właśnie.)
Ja pamiętam tych agentów-bohaterów, co wysy-

łali na nas ZOMO. A dzisiaj – wszyscy bohaterzy. 
Szacunku dla ukochanej ojczyzny… Za tę ojczyznę 
ludzie oddawali życie. A ci demagodzy z frontów 
jedności narodu, z pronów, niech się opamiętają. Bo 
utrwalali komunizm.

(Senator Jadwiga Rotnicka: O kim ty mówisz?)
Ja mówię… Chce pani… Ja nie będę wymie-

niał nazwisk… O kim mówię, to wszyscy wiedzą. 
Państwo Drodzy, mówicie, że czasy komunistów…

(Senator Piotr Zientarski: Piotrowicz…)
Panie Senatorze Zientarski, dobrze pan wie. 

Dobrze pan wie. Piotrowicz? Panie, wczoraj krzycze-
liście: wracamy do czasów komuny! A kto bierze na 
listy wyborcze przedstawicieli PZPR? To Platforma, 
a nie PiS!

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: No jak to nie?)
Państwo Drodzy, Państwo Drodzy, proszę 

o opamiętanie się dla dobra ojczyzny, dla dobra 
Rzeczypospolitej. To nie chodzi o układy polityczne. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Klich w trybie sprostowania.
(Senator Bogdan Klich: W trybie sprostowania.)
Ale nie polemiki.
(Senator Bogdan Klich: Nie, nie.)
Sprostowanie.

Senator Bogdan Klich:
W trybie sprostowania. Nie mam karty, prze-

praszam… Już. W trybie sprostowania. Pan senator 
Kogut zechciał użyć dość skomplikowanego słowa 
„hipokryzja”. Mam wrażenie, że wynika to tylko 
z niezrozumienia tego, o czym mówiłem, tylko i wy-
łącznie. Ja nie mówiłem o tym, jak to partie kierowały 
państwem, tylko o zawłaszczaniu przez państwo sfery 
publicznej, która nigdy do tej pory, w ciągu 25 lat, 

tykamy się z ogromnymi protestami. Według mnie to 
jest żenujące. Frontalny atak na pana ministra, kiedy 
faktycznie przedstawia koncepcję i, że tak powiem, 
na argumenty broni ustawy, którą trybunał… którą 
wyście uchwalili i która wróciła do Senatu… Państwo 
Drodzy, naprawdę uważam, że pod rządami Prawa 
i Sprawiedliwości wrócimy do normalności.

Zwolniliście, Państwo Drodzy… Chce pan, Panie 
Senatorze, żebym jeszcze powiedział, jaki był układ 
w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? Czyim 
przedstawicielem był pan Dworak? Czyim przedsta-
wicielem był pan Luft? Kto był prezesem?

(Senator Piotr Zientarski: To nie był działacz.)
To nie był przedstawiciel partii, PO i PSL? Przecież 

były podziały partyjne, mówmy o tym głośno. A jeże-
li, Państwo Drodzy, chcecie mówić o zawłaszczaniu 
państwa, to weźmy wszystkie agencje, ARMiR czy 
inne. Co się tam, Państwo Drodzy, działo?

(Senator Mieczysław Augustyn: To już z PiS…)
Państwo Drodzy, proszę nie krzyczeć, że z PiS. 

Mnie wczoraj zabolało, jak niektórzy krzyczeli: o, PiS 
idzie! A dzięki śp. Lechowi Kaczyńskiemu poszli na 
stanowiska. Ja pamiętam Torwar, gdzie faktycznie wy-
stępowałem z panem marszałkiem Borusewiczem jako 
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka. 
Państwo Drodzy, trochę szacunku, także dla Prawa 
i Sprawiedliwości. Trochę szacunku. Bo, Państwo 
Drodzy, siedzimy spokojnie, nic się nie odzywamy… 
Ale naprawdę, prawdy trzeba bronić. Bo „tak” ma być 
„tak”, „nie” ma być „nie”. Dzisiaj krzyczy się już też 
o religii w szkołach, krzyczą w Sejmie… Ci, którzy… 
Ledwo weszli, już chcą atakować Kościół. I to się po-
jawi też tutaj. I wtedy będziemy widzieć, jaka będzie 
walka o sprawy katolicyzmu.

Ja, Państwo Drodzy, powiem tak: naprawdę, wyto-
nujmy tę wojnę, patrzmy na ukochaną ojczyznę, a nie 
na układy. Jeżeli jest bandyta, Panie Ministrze, to 
podsłuchujcie go tysiąc razy. Jeżeli ktoś by mi porwał 
wnuka, to podsłuchuj pan takiego kogoś 2 miliony 
razy.

(Senator Piotr Zientarski: I o to chodzi.)
(Senator Bogdan Klich: Ale nie uczciwego czło-

wieka.)
Kto podsłuchuje uczciwego obywatela? Kto pod-

słuchiwał dziennikarzy? Państwo Drodzy, Panie 
Senatorze Klich, kto podsłuchiwał ostatnio dzien-
nikarzy? To Platforma Obywatelska podsłuchiwała.

Panie Ministrze, Panie Senatorze, jak mówią panu 
niewygodne rzeczy odnośnie do tego, jak pan panował 
w MON, to pan się odcina jak święty. I wszyscy żeście 
byli… Ja pamiętam, bo ja tu jestem czwartą kadencję.

Panie i Panowie Senatorowie, z ogromnym sza-
cunkiem dla pań senator… Państwo Drodzy, coście 
w poprzednich kadencjach, przez 8 lat, robili?
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na błędy poprzedników – i słusznie, i dobrze, i z tej 
mównicy tutaj z 10 razy padały słowa, w których 
nikt się nie wyrzekał tego, że wiele rzeczy wymagało 
naprawy – a zaraz potem… To, do czego państwo to 
wykorzystujecie, musi budzić kategoryczny sprzeciw. 
Pan senator Kogut namawiał tu do tego, żeby stoso-
wać kryteria jednoznaczne: tak i nie. A to proszę bar-
dzo. Myśmy popełnili błąd, jeśli chodzi o Trybunał 
Konstytucyjny. Państwo to zaskarżyliście, potem, nie 
wiadomo dlaczego, wycofaliście, ale myśmy to zro-
bili, wystąpili z wnioskiem. I udowodniono ten błąd, 
ale zamiast go naprawić, doprowadziliście państwo 
do tego, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie mógł 
funkcjonować. Tak czy nie?

(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Mówiliście państwo… Pan senator Kogut przed 

chwilą…
(Senator Piotr Zientarski: Obrażał nas.)
…mówił: obsadzaliście swoimi ludźmi stanowiska 

w sferze publicznej.
(Senator Grzegorz Peczkis: Prawdę mówił.)
Tak? Zapewne w niejednym przypadku tak to 

było, ale… A teraz co państwo robicie? Zmieniacie 
ustawę o służbie cywilnej, znosicie konkursy, znosicie 
wymóg bezpartyjności, obsadzacie swoimi ludźmi. 
Tak czy nie?

(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Mówiliście, pan senator też to mówił: obsadzali-

ście swoimi ludźmi telewizję publiczną. Pewnie tak 
było, pewnie nieraz tak było, chociaż będziemy jesz-
cze wzdychać do tego rodzaju ułomnego pluralizmu, 
który był. Bo państwo leczycie tę naszą wadę w ten 
sposób, że po prostu bez żadnej żenady obsadzacie 
tylko podległymi sobie i sprzyjającymi wam ludźmi. 
Tak czy nie?

(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Proszę państwa, tak samo jest w moim przekona-

niu z tą ustawą. Panie Ministrze, ja zapytałem pana 
przewodniczącego Wójcika, jak to naprawdę było, 
dlaczego ta ustawa nie przeszła. Odpowiedź brzmiała 
tak: na wniosek posłanki PiS poparty przez inne klu-
by zaprzestano procedowania tej ustawy na poziomie 
komisji, przy sprzeciwie Platformy. Tak to wyglądało. 
A więc proszę nie wprowadzać w błąd.

Ten sam test – nazwijmy go: test senatora Koguta 
– zastosujmy do tej ustawy.

(Senator Stanisław Kogut: Nie skorzystam.)
Otóż, proszę państwa, skoro pan minister mówi, że 

jest otwarty na przyszłe zmiany, że w części zgadza 
się z tym, że ta ustawa mogłaby być lepsza, to, cóż 
prostszego, wprowadzajmy poprawki. Zdążymy to 
bez problemu uchwalić. Pracowaliśmy już w Wigilię, 
pracowaliśmy w Sylwestra, pracować będziemy 

do państwa nie należała. Tak? Panie Senatorze, jest 
ogromna literatura, którą polecam panu do przeczy-
tania. Mogę panu taką bibliografię zrobić. Po tej lek-
turze nie będzie pan używał słowa „hipokryzja”.

(Senator Stanisław Kogut: Poproszę.)
Tak że, Drogi Staszku, jeśli tak mogę powiedzieć, 

bo się przecież lubimy, taki wykład mogę ci zrobić, 
a oprócz tego bibliografię ci dostarczę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borowski.
(Senator Marek Borowski: Mogę i ja.)
(Wesołość na sali)
Borusewicz. Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Pan senator Kogut wymienił moje na-

zwisko. Chciałbym sprostować to, co mówił. Otóż 
Panie Senatorze Kogut, w 2005 r. ja startowałem z po-
parciem Platformy i PiS. Startowałem ze swojego…

(Senator Piotr Zientarski: Tak, to PO‒PiS był.)
…komitetu. Tutaj w Senacie otrzymałem 99 gło-

sów w głosowaniu na marszałka właśnie dlatego, że 
poparły mnie i PiS, i Platforma.

(Senator Stanisław Kogut: To brawo.)
Proszę nie przekazywać takich jednostronnych 

informacji. Ja rozumiem, że do pana wypowiedzi to 
akurat pasowało, ale niech pan nie mówi nieprawdy. 
A może pan o tym nie wiedział? Więc informuję pana 
o tym. To jest sprostowanie. A poza tym niech pan 
nie myli stadionu piłkarskiego z salą senacką. Tu są 
inne zwyczaje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To już nie było sprostowanie, Panie Marszałku.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dostało się 

Staszkowi…)
Pan senator Augustyn.
Głos w dyskusji, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Miałem nie zabierać głosu, ale ponieważ to, co 

wczoraj mówiłem, jest kontynuowane, zwłaszcza 
w tym ostatnim wystąpieniu pan senatora Koguta… 
Chodzi o ten specyficzny schemat argumentacji, którą 
stosujecie państwo zawsze, ilekroć chcecie przepro-
wadzić zmiany, które są w moim przekonaniu groź-
ne dla ładu demokratycznego w Polsce: wskazujecie 

(senator B. Klich)



98
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

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

(senator M. Augustyn) Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Zientarski, pan senator 
Kleina, pan senator Borowski, pan senator Piechota, 
pan marszałek Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że…
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Tak, Panie 
Ministrze?

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Państwo!
Przysłuchiwałem się tej debacie, uczestniczyłem 

w niej, starałem się odpowiedzieć na wszystkie py-
tania. Przyjmuję także uwagi państwa co do mojej 
osoby, co do mojego wykształcenia. Były takie czasy, 
kiedy szefem służby był historyk, zastępcą był arche-
olog – to byli pan Bondaryk i pan Białek w ABW; 
pewnie znacie państwo te nazwiska. Ale to tak na 
marginesie.

(Rozmowy na sali)
Powiem tak: ktoś mnie tutaj pouczył, żeby 

w Senacie zachowywać się godnie, bo to jest izba 
refleksji. Jeżeli chcemy zachowywać się godnie, to 
musimy przestrzegać jednego, mianowicie musimy 
mówić prawdę, Szanowni Państwo, i od tego zacznij-
my.

Pierwsza sprawa. Ta ustawa – wersja senacka 
z poprzedniej kadencji – nie została uchwalona dla-
tego, że poseł Wójcik, wybrany na przewodniczą-
cego podkomisji, która miała w Sejmie tą kwestią 
się zająć, ani razu nie zwołał posiedzenia podko-
misji w celu zajęcia się tą ustawą. Dysponujemy 
pismem ministra Biernackiego, w którym wręcz 
histerycznie wzywa się pana posła Wójcika do zor-
ganizowania prac komisji, żeby ta ustawa mogła 
być uchwalona.

Druga sprawa. Pan minister Klich, który przez 
4 lata kierował służbami wojskowymi jako minister 
obrony narodowej i nadzorował te służby, posługuje 
się nieprawdą. Przepisy, nad którymi dzisiaj debatuje-
my, w żaden sposób nie ograniczają niczyjej wolności 
w internecie, one nie dotyczą wolności w internecie 
i pan o tym doskonale wie.

(Senator Bogdan Klich: Ograniczają istotnie, zna-
cząco.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Przepisy, o których rozmawiamy, umożliwiają wy-
konanie wyroku i umożliwiają prace służbom, mówią 
o procedurze pozyskiwania danych. Kiedy pan był…

w wolną sobotę, więc co za problem. Rozumiem, że 
pan senator Kogut na spotkaniu swojego klubu na 
pytanie, czy wprowadzamy poprawki, czy nie, będzie 
odpowiadał „tak, wprowadzamy, żeby ustawa była 
lepsza” i do tego namawiał.

(Senator Stanisław Kogut: Na pewno powiem: 
nie.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Kogut.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma lekko, pan 

marszałek też…)
Głos w dyskusji, jak rozumiem.

Senator Stanisław Kogut:

Nie, bez dyskusji. Tylko…
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja nie mogę pozwolić, żeby mnie jako człowieko-

wi Solidarności ktoś zarzucał kłamstwo. Odpowiem 
panu senatorowi Borusewiczowi. Panie Marszałku, 
pan organizował przemiany w Rzeczypospolitej, 
obalenie systemu totalitarnego. Ja nie skłamałem… 
Pan był na Torwarze, kiedy była konferencja Prawa 
i Sprawiedliwości w roku 2005, kiedy to świętej pa-
mięci pan Lech Kaczyński jednoznacznie poparł pana 
na marszałka Senatu Rzeczypospolitej. Ja wiem, że 
wtedy był PO‒PiS. Ja wiem. Ale ja nie skłamałem, bo 
świętej pamięci Lech Kaczyński zdecydowanie poparł 
pana. I to nie jest żadna tajemnica. Jak ja tu występuję, 
to zawsze mówię, że to pan, nie Lech Wałęsa, ino pan 
organizował strajki w Stoczni Gdańskiej. I tego się 
nie wyprze…

A jeżeli chodzi o propozycje pana senatora Klicha, 
to skorzystam. Panie Senatorze, latamy samolotami, 
jeździmy pociągami… Podyskutujemy o tych spra-
wach.

(Senator Bogdan Klich: Za chwilę przyniosę 
panu…)

A jeżeli chodzi o poprawki, to panu senatorowi 
Augustowi na pewno będę mówił: nie. Nie „tak”, ino 
„nie”. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Moje nazwisko…)
Pan senator Augustyn. Chodziło o pana senatora 

Augustyna.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Troszkę rozumiem państwa jako opozycję, jeśli cho-
dzi o pewne sprawy, ale mieliście 8 lat, żeby swobodnie 
bronić swobód obywatelskich, 8 lat. Ile razy się tym 
zajęliście? Szanuję odrębne zdanie, szanuję inne poglądy 
i szanuję krytykę, ale nie jestem w stanie zrozumieć hi-
sterycznego i nieprawdziwego rozdzierania szat, kiedy to 
2 miesiące temu oddaliście władzę i zostawiliście trupy 
w szafie. I ta ustawa jest jednym z takich trupów. To jest 
coś, co powinniście zrobić, ale nie zrobiliście. I jestem 
zdumiony, Panie Marszałku… Mówię do pana, bo pana 
niezwykle szanuję. Znam pana życiorys i mam osobisty 
szacunek do tego, co pan w życiu zrobił. Ale jestem 
niejako zbulwersowany tym, co pan dzisiaj mówił. Nie 
zgadzam się z tym zupełnie. Pan mówił o tajemnicach, 
o tym, że będziemy inwigilować. Panie Marszałku, gdzie 
byliście, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
wyrywała laptopa redaktorowi naczelnemu tygodnika, 
który pisał teksty dla was niekorzystne?

(Poruszenie na sali)
Przypominam sobie, jak krzyczał: to jest moja 

tajemnica ten laptop. Gdzie byliście?
(Głos z sali: To już historia.)
Aha, to już niby nic nie było? Nie rozmawiajmy 

o przeszłości. Historia magistra vitae est – ktoś dzi-
siaj to powiedział – jest nauczycielką życia. Tak jest.

Panie Marszałku, ta ustawa…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 

mniej polityki, więcej merytoryki.)
Ta ustawa ogranicza uprawnienia służb – i to jest 

merytoryka, to jest merytoryka. (Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: I dlatego obywatele się 

burzą.)
(Senator Bogdan Klich: Pan mnie rozśmiesza.)
Ktoś dzisiaj mówił o śmiechu, a ja panu powiem 

tak: Panie Ministrze, pan kierował służbami, a o pew-
nych funkcjonujących przepisach dzisiaj się pan do-
wiedział. Bo pan nawet nie wiedział, że nadzorowa-
ne przez pana służby pobierają dane z internetu, nie 
wiedział pan. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: To jest śmieszne, co pan 
mówi.)

Szanowni Państwo, ja powiem tak: ja wiem, że je-
steście w trudnym momencie, że jesteście na zakręcie; 
ja wiem, że musicie pokazać, że to wy jesteście tym 
samcem alfa opozycji, a nie pan Petru, ale naprawdę 
róbcie to odpowiedzialnie i nie używajcie do tego 
takich emocji społecznych, bo to jest zła zabawa.

Bardzo proszę Senat o to, żeby przyjął tę ustawę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo! 
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą, 
Komisję Obrony Narodowej oraz Komisję Praw 

(Senator Bogdan Klich: Nie mówiłem słowa na ten 
temat. Wyrok się do tego nie odnosi.)

Pani Marszałek, bardzo proszę, żeby…
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam, Panie Ministrze.
Panowie Senatorowie, dyskusja się już zakończyła. 

Bardzo proszę o ciszę. Wysłuchajmy pana ministra.
(Senator Bogdan Klich: Ale nie można wprowa-

dzać w błąd Izby, Pani Marszałek.)
Panie Senatorze, bardzo proszę o ciszę.
(Głos z sali: Mówi, co chce…)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Te przepisy ograniczają tylko i wyłącznie jedno: 

uprawnienia służb specjalnych. I proszę nie mylić 
pojęć. Ta ustawa jest niezbędna. Nie ma jej tylko dla-
tego, że rząd PO przez 16 miesięcy nic nie zrobił, nic 
nie zrobił w tym kierunku.

Pan senator Fedorowicz stwierdził…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Aha, właśnie…)
…że Naczelna Rada Adwokacka zarzuca projek-

towi…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, słucham…)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmoc-

niej. Dzwonił pan Wójcik, żeby sprostować.)
Pan senator stwierdził, że Naczelna Rada 

Adwokacka mówi, że ten projekt jest niekonstytu-
cyjny. To może wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
jest niekonstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny 
nie podważył tych przepisów, do których odnosi się 
Naczelna Rada Adwokacka.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie podważył?)
Nie podważył. Posługiwanie się takimi argumen-

tami jest nieuczciwe.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to nie są moje 

argumenty, tylko rady adwokackiej.)
A czy ja mówiłem, że pana?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan Wójcik dzwonił, 

żeby sprostować.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 

Panie Senatorze.)
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc… A, już są panowie, więc witam panów se-
kretarzy.

Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwa-
ły Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski – i rozpatrzenie go jako punktu czwar-
tego porządku obrad, po punkcie dotyczącym ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny.

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

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

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 71 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jarosława 
Rusieckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym w imieniu 3 połączonych komisji, 

Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, przedstawić sprawozdanie komisji zawarte 
w druku nr 71 Z

Komisje na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy-
ły wnioski zgłoszone w toku szerokiej debaty, pro-
wadzonej wczoraj, wczoraj wieczorem i dziś przed 
południem, do ustawy o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw. W czasie dzisiejszego 
posiedzenia były procedowane i zostały przegłoso-
wane dwa wnioski: wniosek o odrzucenie ustawy, 
zgłoszony przez grupę senatorów, który to wniosek 
mniejszości nie uzyskał większości, oraz drugi wnio-
sek, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który 
uzyskał poparcie połączonych komisji. 

W związku z tym chciałbym w imieniu połączo-
nych komisji rekomendować przyjęcie przez Wysoką 
Izbę ustawy bez poprawek.

Oczywiście zostały też zgłoszone przez senato-
rów wnioski mniejszości, które będą prezentowali 
państwo senatorowie: pani senator Grażyna Sztark 
i pan senator Libicki. Dziękuje bardzo.

Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie 
w obradach.

Za chwilę ogłoszę przerwę, a teraz proszę pana 
sekretarza o odczytanie komunikatu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale, Pani Marszałek, 
chciałbym jednak sprostować wypowiedź pana mi-
nistra.)

Panie Senatorze, ja proponuję tak: za chwilę roz-
pocznie się posiedzenie komisji i będzie okazja do 
dalszej dyskusji, my już dyskusję zamknęliśmy.

Tak że bardzo proszę pana senatora sekretarza 
o odczytanie komunikatu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ale pan 
poseł Wójcik, na którego się tutaj powoływano, twier-
dził, że…)

Panie Senatorze, Panie Senatorze, tutaj nie ma 
pana posła…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to jest nieprawda, 
ponieważ on mówił…)

Panie Pośle…
Bardzo proszę o ciszę.
Proszę pana senatora sprawozdawcę o odczytanie 

komunikatu.
(Głos z sali: Sekretarza.)
Sekretarza, przepraszam bardzo.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, godzinę po ogłoszeniu prze-

rwy w sali nr 217 odbędzie się posiedzenie połą-
czonych Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej w sprawie poprawek zgłoszonych 
w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, za-
wartej w druku senackim nr 71. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, sprosto-

wanie! Bo to tak nie może być.)
Panie Senatorze, ogłaszam przerwę do godziny 

13.10. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie komisji 
i będziecie państwo mogli dalej prowadzić dyskusję.

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 10  

do godziny 13 minut 11)

(wicemarszałek M. Koc)
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Poprawka nr 39 powoduje, iż nieodpłatność udo-
stępniania danych nie obejmuje kosztów dostarczania 
danych uprawnionym organom państwa.

Jest też oczywiście wniosek najdalej idący, o od-
rzucenie tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
W trakcie dyskusji wnioski zgłosili: pan senator 

Bogdan Borusewicz, pan senator Leszek Piechota, 
pan senator Marek Borowski, pan senator Piotr 
Zientarski, pan senator Kazimierz Kleina.

(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, 
mogę?)

Ponadto…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Panie 

Marszałku, jeszcze pan senator…)
(Senator Jan Dobrzyński: Są, Panie Marszałku.)
Słucham?
(Senator Bogdan Klich: Jeszcze drugi sprawoz-

dawca mniejszości…)
Ja nie mam w scenariuszu wymienionego nazwi-

ska pana senatora. Proszę mi pozwolić dokończyć 
czytanie, a później zapytam się, o co chodzi panu 
senatorowi.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
był pan senator Marek Borowski.

Czy wymienieni panowie senatorowie chcą zabrać 
głos?

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje poprawki zmierzają do tego, aby przedłoże-

nie rządowe nie wychodziło poza wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
nie obejmuje spraw internetu, zaś do przedłożenia 
rządowego sprawy internetu wchodzą. Jest to, uwa-
żam, rzecz niedobra. Sprawa internetu powinna być 
uregulowana odrębną ustawą, ponieważ ta sprawa 
jest bardzo skomplikowana i nie można jej dołączać 
w sposób mechaniczny do tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z pozostałych wymienionych senatorów 

pragnie jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę.
Pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 
komisji, panią senator Grażynę Sztark, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grażyna Sztark:
Dziękuje bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uprzejmie informuję, że mniejszość komisji po-

piera wprowadzenie poprawek, prosi o ich przyjęcie 
i przegłosowanie. Poprawki te zostały odpowiednio 
pogrupowane, według zakresu spraw. Oczywiście 
dotyczy to projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki nr 1, 2, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 32, 
33, 40, 41, 47, 48 i 55 powodują wykreślenie regulacji 
dotyczącej czynności operacyjno-rozpoznawczych 
w zakresie informatycznych nośników danych oraz 
internetu.

Poprawki nr 3, 8, 11, 19, 28, 34, 42, 49 i 56 powo-
dują, iż w sprawach dotyczących kontroli operacyj-
nej lub udostępniania danych telekomunikacyjnych 
i pocztowych albo wykorzystania materiałów z tych 
czynności w postępowaniu karnym w odniesieniu 
do posłów, senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowienie wydaje pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego.

Poprawki nr 4, 12, 20, 29, 35, 43 i 50 powodu-
ją, iż w sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 
oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 
w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, 
senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
postanowienie wydaje sąd okręgowy w składzie 
trzech sędziów.

Poprawki nr 5, 13, 21, 30, 36, 44, i 51 powodują, 
iż w sprawach dotyczących kontroli operacyjnej oraz 
wykorzystania materiałów z tych czynności w postę-
powaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 
i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie 
wydaje pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

Poprawki nr 6, 14, 22, 31, 37, 45 i 52 powodują, 
iż zażalenie na wykorzystanie materiałów zgroma-
dzonych w wyniku kontroli operacyjnej dotyczącej 
względnych uchylanych zakazów dowodowych będą 
mogli składać notariusze, adwokaci, radcy prawni, 
doradcy podatkowi, dziennikarze, a nie tylko pro-
kuratorzy.

Poprawki nr 7, 15, 16, 25, 38, 46, 53, 54 mają na 
celu wprowadzenie uprzedniej kontroli sądowej udo-
stępniania danych telekomunikacyjnych oraz pocz-
towych. Poprawki wprowadzają także obowiązek 
informowania osób o pozyskiwaniu ich danych.
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Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 27 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 56 – za, 28 – przeciw, 3 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodat-
ku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, 
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 70, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 70 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania 
Komisji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt być przedstawicielem i spra-

wozdawcą senackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej…

(Rozmowy na sali)
Czy można kontynuować, czy chwilkę poczekamy, 

Panie Marszałku?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wysoka Izbo, 

przepraszam bardzo, jeśli ktoś chce rozmawiać, to bar-
dzo proszę o opuszczenie sali. Przepraszam bardzo, ale 
kontynuujemy obrady. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

Jestem sprawozdawcą senackiej Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie ustawy 
o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych 
emerytów, rencistów i osób pobierających świadcze-
nia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, eme-
rytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne w 2016 r.

Senator Piotr Zientarski:
Popieram poprawki, które zostały przedstawione. 

Chodzi o takie poprawienie przepisów, przepisów 
tego projektu zakwestionowanych w opinii, które 
będzie zapewniało ich konstytucyjność. Większość 
poprawek, które są tu przedstawione, eliminuje zarzut 
niekonstytucyjności.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam bardzo, w jakim trybie zgłasza się 

pan senator Libicki?
(Senator Jan Filip Libicki: Ja chciałbym tylko, 

ponieważ pan senator Rusiecki też mnie wymieniał…)
Tak, ale odnoszę wrażenie, że pan senator Rusiecki 

wymienił nazwisko pana senatora błędnie.
(Senator Jan Filip Libicki: Nie, jako – że tak po-

wiem – współzgłaszającego wniosek mniejszości 
z panią senator Sztark.)

Ja nie mam tu wymienionego pana senatora, ale 
bardzo proszę, w drodze wyjątku udzielę panu sena-
torowi głosu.

Senator Jan Filip Libicki:
Dobrze, dziękuję.
Ja chciałbym tylko powiedzieć odnośnie do wnio-

sku o odrzucenie ustawy, że my zdajemy sobie sprawę 
z pewnych terminów…

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Ciii…)
…ale mając doświadczenie tej kadencji, jeste-

śmy przekonani, że moglibyśmy w tych terminach 
się zmieścić i bez tych wszystkich ułomności, które 
w naszym przekonaniu niesie zmiana, nad którą pro-
cedujemy, moglibyśmy po prostu wykonać wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pozostali wymienieni senatorowie chcą jesz-

cze zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie dwa wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Ustawodawczej, Komisji 
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(senator sprawozdawca A. Szymański) W posiedzeniu komisji uczestniczył m.in. pan mi-
nister Marcin Zieleniecki, który przedstawił stanowi-
sko rządu w tej sprawie. Jest to stanowisko popierające 
rozwiązania, które zostały przyjęte przez Sejm. Pan 
minister był pytany m.in. o to, jak w poszczególnych 
kategoriach wysokości świadczenia emerytalno-ren-
towego… jak wielkiej grupy ludzi to dotyczy. I wobec 
tego, że to jest istotna informacja i że zapewne tego 
dotyczyłyby pytania, pozwolę sobie – za panem mi-
nistrem, który to prezentował podczas prac komisji 
– przedstawić. Mianowicie w przedziale świadczeń do 
900 zł emerytury bądź renty pobiera w naszym kraju 
1 milion 465 tysięcy osób. W kategorii następnej, 
czyli osób pobierających od 900 zł do 1 tysiąca 100 zł, 
emerytury bądź renty pobiera 1 milion 269 tysięcy 
osób. Kategoria następna – emeryturę bądź rentę od 
1 tysiąca 100 zł do 1 tysiąca 500 zł miesięcznie po-
biera 1 milion 461 tysięcy osób. Co do przedziału 
od 1 tysiąca 500 zł do 2 tysięcy zł, to otrzymaliśmy 
informację, że takie świadczenie dotyczy 2 milionów 
250 tysięcy osób. Z dodatków, które tu wymieniłem, 
skorzysta więc łącznie prawie 6,5 miliona emerytów 
bądź rencistów, których, jak powiedziałem, emerytu-
ry i renty nie przekraczają 2 tysięcy zł.

Jaka kwota jest na to przeznaczona w budżecie pań-
stwa? Kwota, która jest przewidywana, to jest 1 mi-
liard 400 milionów zł. Jak widzimy – i ta kwestia była 
przedmiotem obrad komisji – mimo tak znaczącej kwoty 
przeznaczonej na te jednorazowe dodatki, kwota przy-
znawana poszczególnym kategoriom nie jest wysoka. 
W związku z tym prowadzona była dyskusja, czy nie 
należy w przyszłości pomyśleć o sytuacji osób, które 
otrzymują renty i emerytury, szczególnie na tych najniż-
szych poziomach, czyli do 900 zł, do 1 tysiąca 100 zł czy 
do 1 tysiąca 500 zł, dlatego że uznano, że są to bardzo 
niskie renty bądź emerytury, które wymagają tego, żeby 
rząd, parlament, Senat do tego wrócili. Również dekla-
racje senatorów szły w tym kierunku, że na pewno jest 
to kwestia, do której komisja powinna wrócić.

Chciałbym jednocześnie bardzo wyraźnie podkre-
ślić, że to jest jednorazowy dodatek, który nie jest opo-
datkowany, który jest czymś dodatkowym. Wynika on 
również z tego, że mamy świadomość, iż waloryzacja, 
która zostanie przeprowadzona, prawdopodobnie bę-
dzie waloryzacją niewielką ze względu na to, że mamy 
deflację, nie mamy inflacji. W związku z tym to, co jest 
planowane, będzie prawdopodobnie niewielką kwotą.

Komisja przyjęła zaproponowane przez Sejm roz-
wiązania w głosowaniu, którego wyniki były nastę-
pujące: za tymi rozwiązaniami opowiedziało się 7 
senatorów, przeciw – 1 senator, 2 senatorów wstrzy-
mało się od głosu. Podczas posiedzenia komisji nie 
zgłoszono żadnych propozycji, wniosków w sprawie 
tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

W tej sprawie w Sejmie zostały zaprezentowa-
ne przez różne grupy posłów 3 propozycje ustaw. 
Reprezentantem ustawy przyjętej przez Sejm była 
pani poseł Ewa Tomaszewska, która na posiedzeniu 
komisji przedstawiła jej sens, znaczenie i rozwiąza-
nia.

Ustawa przyjęta przez Sejm 15 stycznia 2016 r. 
wprowadza w roku 2016, obok waloryzacji świad-
czeń emerytalno-rentowych, jednorazowy dodatek, 
który ma stanowić wsparcie finansowe dla osób po-
bierających relatywnie małe świadczenia emerytalne 
bądź rentowe, do 2 tysięcy zł miesięcznie. Dodatek 
ten zostanie wypłacony osobom, którym w dniu 
29 lutego bieżącego roku przysługują emerytury, 
renty albo świadczenia określone w art. 2 ustawy – 
najogólniej mówiąc: które podlegają powszechnemu 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu ubezpieczenia 
rolników, a także z systemu zaopatrzenia, a wyso-
kość świadczeń nie przekroczy, jak powiedziałem, 
2 tysięcy zł.

Wysokość jednorazowego dodatku zależy od wy-
sokości pobieranego świadczenia. Kwoty graniczne 
wysokości otrzymywanych świadczeń ustalono na 
czterech poziomach: dla osób, które otrzymują renty 
bądź emerytury do 900 zł; dla pobierających świad-
czenia wynoszące powyżej 900 zł, do 1 tysiąca 100 zł; 
dla pobierających ponad 1 tysiąc 100 zł do 1 tysiąca 
500 zł; i najwyższa kategoria – pobierający od 1 ty-
siąca 500 zł do 2 tysięcy zł.

Ustawa określa też wysokość dodatku. Podkreślam, 
że to jest dodatek jednorazowy, od 400 zł do 50 zł. 
Dodatek ten wynosi, odpowiednio do wspomnianych 
grup: 400 zł, 300 zł, 200 zł albo 50 zł, najniższy do-
datek dla tej jakby najwyższej kategorii emerytów 
i rencistów, czyli otrzymujących od 1 tysiąca 500 zł do 
2 tysięcy zł. Podstawę do obliczenia dodatku stanowi 
kwota świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyj-
nym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz z innymi 
dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysłu-
gującymi na podstawie odrębnych przepisów, któ-
re są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe, 
w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń 
i egzekucji oraz zmniejszenia, a także zawieszenia 
świadczeń.

Zostaliśmy poinformowani, że różnice pomiędzy 
projektami poselskimi dotyczyły wysokości tego jed-
norazowego świadczenia przyznawanych w różnych 
kategoriach osób. Niemniej jednak była ogromna 
zgoda co do zasadności przyznania tego jednorazo-
wego świadczenia. Za przyjęciem ustawy oddano 
440 głosów, przeciw były 2 osoby, a wstrzymało się 
od głosu 10.

Tyle dowiedzieliśmy się od sprawozdawczyni 
Sejmu, pani poseł Ewy Tomaszewskiej.
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wiście zmianę progu dochodowego i niższy dodatek, 
ale nie został zgłoszony żaden wniosek w tej sprawie, 
tylko była prośba do Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej o przygotowanie odpowiednich 
danych, które – jak rozumiem – miałyby ewentual-
nie posłużyć do przygotowania i złożenia wniosku. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ciśnie się na usta medyczne okre-

ślenie, że to jest pewnego rodzaju proteza. Bo walory-
zacja rent i emerytur w tym roku zamyka się bodajże 
niezwykle niską kwotą 3 zł z czymś, w każdym razie 
trudno nawet nazwać to waloryzacją symboliczną, bo 
symbol dobrze się kojarzy, a kwota waloryzacji 3 zł 
z haczykiem kojarzy się źle, zwłaszcza emerytom 
i rencistom.

Moje pytanie jest takie: czy na posiedzeniu ko-
misji była podnoszona kwestia, którą zgłaszało mi 
wielu moich pacjentów emerytów, że może lepiej ten 
dodatek podzielić na miesiące i wypłacać go w for-
mie stałej jako jednak wyższą kwotę waloryzacji rent 
i emerytur? Czy ta kwestia była poruszana na posie-
dzeniu komisji?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Nie, taka propozycja na posiedzeniu komisji nie 
padła, nie była poruszona. Oczywiście członkowie 
komisji zdawali sobie sprawę, że do pewnego po-
działu jest kwota, którą wymieniłem, czyli 1 mi-
liard 400 milionów zł. A propozycja, którą pan 
senator wymienia, wymagałaby zwiększenia tej 
kwoty razy 12 miesięcy. Może coś źle zrozumia-
łem… Tak?

(Senator Tomasz Grodzki: Może się nie rozu-
miemy. Chodziło mi o to, żeby na przykład kwotę 
200 zł czy 400 zł, która przysługuje jednorazowo, 
podzielić na 12 miesięcy, zostając budżetowo w tej 
samej kwocie, po prostu rozbić ją jako stały dodatek 
przechodzący na następne lata.)

Nie, taka propozycja nie padła.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dam panu senatorowi sprawozdawcy możliwość 

uzupełnienia tej informacji poprzez odpowiedź na 
pytanie: czy przedstawiciele związków emeryckich 
byli na posiedzeniu komisji i jakie zajęli stanowisko 
w sprawie tej ustawy?

Pan senator powiedział, zgodnie z prawdą, że nie 
zgłoszono żadnej poprawki, ale mogłoby budzić zdzi-
wienie państwa senatorów to, o czym pan przewod-
niczący mówił, że wszyscy popierali, bo nie wszyscy 
głosowali za i było to uzasadnione. Dlatego prosił-
bym, ażeby podać powody, dla których te propozycje 
budziły jednak wątpliwości niektórych senatorów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Istotnie, w posiedzeniu komisji uczestniczyli 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przed-
stawiciel związku emerytów i rencistów, pani Teresa 
Janiszewska. Pani Teresa Janiszewska zabrała głos. 
Zaprezentowała takie stanowisko, że zaproponowa-
na kwota jednorazowego dodatku jest bardzo niska. 
Przedstawiała sytuację emerytów i rencistów, szcze-
gólnie tych, którzy otrzymują to świadczenie na naj-
niższym poziomie, i stwierdziła, że ten dodatek jest 
za niski, jeśli chodzi o realny wpływ na ich sytuację 
życiową.

Podkreślam, że mamy tu do czynienia z kwotą 
ogólną 1 miliarda 400 milionów zł, odczytałem też, 
dla jakich kategorii emerytów i rencistów jak wy-
sokie będą te dodatki. One są najwyższe dla osób, 
które mają najniższe świadczenie, czyli do 900 zł, 
a najniższa kwota dodatku jest dla osób, których eme-
rytury mieszczą się w przedziale od 1 tysiąca 500 do 
2 tysięcy zł.

W ramach dyskusji jeden z senatorów zastanawiał 
się, kwestionował sposób obliczania dochodu, który 
uprawnia do otrzymania tego dodatku, zaliczenie do 
tego dodatku pielęgnacyjnego oraz, o ile dobrze pa-
miętam, świadczenia dla sierot, co powoduje oczy-
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ona z faktu, można powiedzieć, bardzo niskiej wa-
loryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która to 
waloryzacja zostanie przeprowadzona niezależnie od 
wypłaty tego jednorazowego dodatku w dniu 1 marca 
2016 r. W trakcie prac legislacyjnych opieraliśmy się, 
można powiedzieć, na pewnych prognozach doty-
czących parametrów, które wpływają na wysokość 
wskaźnika waloryzacji. Te parametry to głównie 
wskaźnik inflacji oraz wskaźnik realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia. Można powiedzieć, że 
w odniesieniu do tego pierwszego wskaźnika, czyli 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
dysponujemy już oficjalnymi danymi opublikowany-
mi przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Można też powiedzieć, że ta prognoza była bardzo 
optymistyczna, tak bym powiedział, bo w trakcie prac 
nad budżetem na 2016 r. prognozowano, że inflacja 
w 2015 r. wyniesie 99,8%, czyli będziemy mieli do 
czynienia z deflacją. Prawda? W tej chwili wiemy, że 
deflacja wyniesie minus 0,9%, a ten wskaźnik inflacji 
wyniesie 99,1%. Wiemy też, że przy ustalaniu wskaź-
nika waloryzacji przeprowadzonej w 2016 r. zostanie 
uwzględniony wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów, 
który wyniósł w ubiegłym roku 99,4%. Nie znamy 
jeszcze wskaźnika płac, ale przyjmując za podstawę 
ten wskaźnik, który jest prognozowany, możemy po-
wiedzieć, że według dzisiejszych danych wskaźnik 
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – cho-
dzi o tę waloryzację, która zostanie przeprowadzona 
w roku 2016 – wyniesie 0,12%. Tak że jeżeli chodzi 
o osoby otrzymujące najniższe świadczenia emery-
talno-rentowe, to rzeczywiście ta waloryzacja będzie 
waloryzacją symboliczną. To pokazuje, że potrzeba 
uchwalenia tej ustawy, która ma na celu wsparcie osób 
otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe na 
najniższym poziomie, na poziomie poniżej przecięt-
nego świadczenia emerytalno-rentowego, jest jeszcze 
większa, aniżeli zakładaliśmy, przystępując do prac 
parlamentarnych nad tą ustawą.

W imieniu rządu chciałbym jeszcze raz podkre-
ślić, że popieramy ustawę o jednorazowym dodatku 
w wersji uchwalonej przez Sejm w dniu 15 stycznia 
2016 r. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, prosimy chwileczkę pozostać 

przy mównicy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Wojtyła. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać, czy te do-

datki, o których dyskutujemy, dotyczą wszystkich 
ubezpieczonych, w tym ubezpieczonych w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Senator Antoni Szymański:
Tak, one dotyczą również ubezpieczonych w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale tylko 
tych, w przypadku których świadczenie nie przekra-
cza 2 tysięcy zł.

(Senator Andrzej Wojtyła: Ależ to będzie ogrom…)
Tak, pytaliśmy również o to. Padło też takie py-

tanie, czy z punktu widzenia zasad równości, w tym 
konstytucyjnych zasad równości, nie pojawi się pro-
blem, że osoby, które mają emeryturę bądź rentę wyż-
szą niż 2 tysięcy zł, mogą to kwestionować, ale odpo-
wiedź ze strony ministerstwa i Biura Legislacyjnego 
była taka, że tego typu rozwiązania były już stoso-
wane i że tego rodzaju zastrzeżeń nie ma. Dodam 
jeszcze, że Biuro Legislacyjne nie wniosło żadnych 
uwag legislacyjnych do tej ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa chce zadać jeszcze pytanie 

sprawozdawcy? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Antoni Szymański: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Ministerstwo re-
prezentuje pan minister Zieleniecki.

Witam serdecznie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć, że nie ma oficjalnego stanowi-

ska Rady Ministrów w kwestii ustawy z 15 stycznia 
2016 r. o jednorazowym dodatku, ale w toku prac 
parlamentarnych w Sejmie oraz na posiedzeniu ko-
misji senackiej prezentowałem stanowisko w imieniu 
rządu. I jest to stanowisko popierające ustawę w takim 
kształcie, w jakim została ona uchwalona przez Sejm 
w dniu 15 stycznia 2016 r.

Potrzeba uchwalenia tej ustawy była wielokrotnie 
podnoszona w trakcie prac legislacyjnych. Wynika 
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oraz świadczenia przedemerytalne, jak również ren-
ty socjalne. Można jednak powiedzieć, że… Akurat 
danych dotyczących tych świadczeń nie udało nam 
się uzyskać w tak szybkim tempie, ponieważ jed-
nak nie będą to duże, wysokie kwoty, to możemy 
– z pewnym zastrzeżeniem – powiedzieć, że mak-
symalny koszt wyłączenia tych dodatków z kwoty 
świadczenia uwzględnianej przy ustalaniu tego jed-
norazowego dodatku nie powinien przekroczyć kwo-
ty 140 milionów zł. Tak że oczywiście jest aspekt 
finansowy. Tak jak tutaj stwierdził pan senator 
sprawozdawca, poruszamy się w granicach kwoty, 
która została zapisana w budżecie na 2016 r; jest to 
kwota 1 miliarda 410 milionów zł.  Uwzględnienie 
postulatu pana senatora Augustyna spowodowałoby, 
można powiedzieć, znaczące przekroczenie limitu 
zaplanowanego w ustawie budżetowej.

Oczywiście pojawiają się tutaj jeszcze inne 
aspekty. Ja bym może zwrócił też państwa uwa-
gę na aspekt historyczny, dlatego że ta regulacja, 
o której dzisiaj dyskutujemy, to nie jest regulacja, 
która po raz pierwszy pojawiła się w naszym sys-
temie prawnym. Chcę powiedzieć, że analogiczna 
ustawa, bardzo zbliżona również konstrukcyjnie, 
jeżeli chodzi o treść rozwiązań, które były w niej 
zawarte, została uchwalona w 2005 r. Była to usta-
wa o dodatku pieniężnym dla niektórych emery-
tów i rencistów. Ta ustawa zawierała analogiczne 
rozwiązania, zawierała rozwiązania, które również 
zakładały, że podstawę ustalenia wysokości tego 
jednorazowego dodatku będzie stanowiła suma 
kwoty głównej świadczenia, czyli emerytury lub 
renty, jak również otrzymywanych dodatków. Jeżeli 
chodzi o spojrzenie na ten problem z dzisiejszej per-
spektywy, to chcę powiedzieć, że przecież mamy 
do czynienia z taką sytuacją, że ta waloryzacja, 
o której dyskutujemy, waloryzacja, która zostanie 
przeprowadzona 1 marca 2016 r., obejmie swoim 
zakresem zarówno kwotę główną świadczenia, 
jak i dodatek. Ta waloryzacja spowoduje również 
zwiększenie kwot dodatków – pielęgnacyjnego oraz 
dla sieroty zupełnej. A więc można powiedzieć, że 
według tego stanu rzeczy wyłączanie w tej chwili 
dodatku z podstawy wymiaru do całej konstrukcji 
tej ustawy nam nie pasuje. Można również odwołać 
się do rozwiązań prawnych, które były proponowa-
ne we wszystkich 3 projektach. Chcę przypomnieć, 
że ta ustawa została uchwalona na podstawie pro-
jektów składanych przez 3 grupy posłów – grupę 
posłów Prawa i Sprawiedliwości, grupę posłów 
Platformy Obywatelskiej i grupę posłów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego – i we wszystkich 3 pro-
jektach to rozwiązanie, o którym w tej chwili roz-
mawiamy, rozwiązanie, które zakłada, że jednak 
te dodatki będą wliczane do podstawy wymiaru 
decydującej o wysokości dochodu, było zawarte. 

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze! Po pierwsze, chciałbym podzię-
kować za wyliczenia, o które prosiłem. Chodziło o to, 
żeby oszacować, co by było, gdybyśmy jednak, ob-
dzielając jednym dodatkiem… żebyśmy nie zmniej-
szali świadczeń tym, którzy otrzymują inne dodatki. 
Oni otrzymują te dodatki nieprzypadkowo – oni mają 
do tego uprawnienia ze względu na inne ważne po-
trzeby. Mam tu na myśli dodatek pielęgnacyjny, doda-
tek dla sierot zupełnych czy dodatki dla kombatantów.

Proszę powiedzieć, po dokonaniu tych wyliczeń, 
jaki jest pana stosunek do tego, żeby jednak wycofać 
się z zaliczania tych dodatków do dochodu. No, żeby 
to nie było tak, że dajemy dodatek pielęgnacyjny, 
a w wyniku tego przesuwamy tę osobę do gorszej 
strefy w progu dochodów. Niektórzy, którzy będą 
w pobliżu 2 tysięcy zł brutto, po prostu wypadną 
z grona tych, którzy mogą dostać świadczenia. Jeżeli 
to będzie dotyczyło sierot zupełnych, no to trudno 
będzie przejść nad tym do porządku dziennego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Może na początek przedstawię te wyliczenia. Pan 
senator otrzymał te wyliczenia drogą koresponden-
cyjną, natomiast one nie były przeze mnie przed-
stawiane i do państwa prawdopodobnie nie dotarły. 
A więc dokonaliśmy oszacowania kosztów wyłącze-
nia z kwoty świadczenia, której wysokość wpływa 
na wysokość jednorazowego dodatku dla emerytów 
i rencistów, dwóch dodatków, mianowicie dodatku 
pielęgnacyjnego i dodatku do renty rodzinnej dla 
sieroty zupełnej. I dokonaliśmy takiego wyliczenia, 
biorąc pod uwagę strukturę świadczeń emerytalno-
-rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczenia 
Społecznego oraz z funduszu emerytalnego rolni-
ków. Jeżeli chodzi o koszt wyłączenia tych dodat-
ków finansowanych z Funduszu Ubezpieczenia 
Społecznego, to jest to kwota 90 milionów 947 tysię-
cy 300 zł. Jeżeli chodzi o koszt wyłączenia dodatków 
wypłacanych z funduszu emerytalnego rolników, to 
jest to kwota rzędu 48 milionów 17 tysięcy 400 zł. 
Ja chcę tylko tutaj zastrzec, że zakresem tej usta-
wy będą objęte również inne świadczenia, które 
nie są wypłacane ani z Funduszu Ubezpieczenia 
Społecznego, ani z funduszu emerytalnego rolni-
ków; mam na myśli tutaj świadczenia mundurowe 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) o pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego. Pierwsze to 
osiągnięcie granicy wieku 75 lat przez osobę pobie-
rającą w tej chwili już tylko emeryturę, bo w usta-
wie emerytalno-rentowej mamy konstrukcję przej-
ścia z urzędu ze statusu rencisty do statusu emeryta 
z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, więc moż-
na powiedzieć, że w tej chwili do wieku 75 lat do-
chodzą wyłącznie emeryci. Drugie kryterium to jest 
kryterium posiadania orzeczenia o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji – i to jest kryterium, które 
dotyczy zarówno osób uprawnionych do otrzymywa-
nia renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i osób, 
które pobierają emeryturę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie wypowiadałbym się tak 

ultymatywnie o stanie zdrowia Polaków w Unii 
Europejskiej, bo dane medyczne mówią, że pod tym 
względem nie jesteśmy ani najlepsi, ani najgorsi. 
Z mojego doświadczenia jako dyrektora dużego szpi-
tala wynika, że 9 na 10 osób, które nabywa upraw-
nienia emerytalne, przychodzi, chcąc pracować dalej, 
a te osoby, które nie mogą pracować ze względów 
zdrowotnych, wcześniej idą na rentę. I taka jest realna 
sytuacja.

Moje pytanie dotyczy procedowania tego pro-
jektu w ramach komitetu Rady Ministrów. Z jednej 
strony kwota przeznaczona na tę regulację, skądinąd 
pożyteczną i trochę podnoszącą rażąco niski stały 
dodatek do rent i emerytur, wynosi raptem 1 miliard 
410 milionów zł; z drugiej strony rząd zbiera zewsząd 
środki na wypłatę w ramach sztandarowego projektu 
partii rządzącej 500 zł na dziecko, i to w tym roku 
ma być 16 miliardów zł, a w następnym 23 miliar-
dy zł według szacunków. Zbiera się te środki w taki 
sposób, że ustanawia się podatki od obrotu handlowe-
go, opodatkowuje się banki, co powoduje, że koszty 
zbierania tych pieniędzy poniesiemy my wszyscy. 
Czy nie wydaje się panu ministrowi, że jest to pewna 
nierówność w traktowaniu obywateli – emerytów, 
którzy całe życie pracowali, budując nasz kraj lepiej 
czy gorzej, w stosunku do dzieci, które są również dla 
nas niezwykle ważne? Z jednej strony jest 1 miliard 
400 milionów, a z drugiej – 16 miliardów. Czy nie 
warto było… 

Czy na posiedzeniach Rady Ministrów nie zasta-
nawialiście się państwo nad tym, żeby te proporcje 
rozłożyć nieco inaczej? Dziękuję bardzo.

Więc takie jest stanowisko ministerstwa. Jesteśmy 
generalnie przeciwni uwzględnieniu tego postulatu 
czy tej propozycji w ustawie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, bardzo proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytania pewnie nie wiążą 

się bezpośrednio z treścią ustawy, ale dają jakiś obraz 
kondycji zdrowotnej Polaków. Chciałabym zapytać, 
na którym miejscu w Europie znajduje się Polska, 
gdy chodzi o – to jest nie najładniejsze określenie – 
rentobiorców. Czy jesteśmy, powiedzmy, w czołówce, 
czy też niekoniecznie? To jest jedna sprawa.

Druga rzecz to dodatek pielęgnacyjny. Czy posze-
rzona została pula osób, które mogą się o taki doda-
tek ubiegać? Bo, jak wiadomo, trzeba spełniać jakieś 
określone warunki, by się o taki dodatek ubiegać. To 
tyle, dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Senator! Szanowni Państwo! Powiem szcze-

rze… Nad kwestią kondycji emerytów i rencistów czy 
osób, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emery-
talnego, była prowadzona dyskusja w kontekście pod-
wyższenia wieku emerytalnego. Także rozmawiamy 
o tym w kontekście prezydenckiego projektu ustawy, 
który jest w tej chwili w Sejmie, zakładającego po-
wrót do poprzedniego wieku emerytalnego. Ogólnie 
mogę powiedzieć, że kondycja zdrowotna polskiego 
społeczeństwa, jeżeli chodzi o osoby w wieku zbli-
żonym do wieku emerytalnego, jest na pewno gor-
sza, aniżeli przeciętny stan zdrowia mieszkańców 
innych państw Unii Europejskiej czy mieszkańców 
Unii Europejskiej. Więc ja osobiście między innymi 
z tego powodu uważam, że decyzja o podwyższeniu 
wieku emerytalnego do 67 lat jest decyzją przed-
wczesną. Jest to decyzja, która między innymi z tego 
względu nie powinna być podjęta.

Jeżeli chodzi o dodatek pielęgnacyjny, to chcę 
powiedzieć, że tak naprawdę dwa kryteria decydują 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja nie zadałem tego pytania na posiedzeniu komi-

sji, potem próbowałem to znaleźć w publikatorach, ale 
mi się nie udało. Dlatego pozwolę sobie takie krótkie 
pytanie panu ministrowi zadać. 

Czy w roku 2015 i 2014, czyli w ciągu ostatnich 
dwóch lat, rząd Rzeczypospolitej zaproponował ja-
kiekolwiek dodatki dla emerytów i rencistów, które 
podnosiłyby najniższe renty i emerytury? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Nie było takich dodatków. Jedynym mechani-
zmem, który miał na celu właśnie utrzymanie war-
tości świadczeń, był mechanizm waloryzacji. Można 
powiedzieć, że niezależnie od tych dodatków, które, 
mam nadzieję, zostaną wypłacone, również w roku 
2016 zostanie on zastosowany.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Szwed. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Jeśli cho-

dzi o ustawę o jednorazowym dodatku, to mamy 
zabezpieczoną w budżecie państwa kwotę 1 miliar-
da 410 milionów zł. W trakcie prac legislacyjnych 
w Sejmie oprócz tej ustawy, która została zgłoszona 
przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, 
zgłoszone były również dwa projekty klubów 
Platformy Obywatelskiej i PSL. Z posiedzenia komisji 
pamiętam, że są one, jeśli chodzi o skutek finansowy, 
droższe o około 113 milionów zł. Później, w drugim 
czytaniu Klub Parlamentarny PSL poszedł jeszcze 
dalej i zaproponował podwojenie tych kwot. Czy były 
wskazywane jakiekolwiek źródła finansowania? Skąd 
wziąć pieniądze na ten cel?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Musimy 

sobie zdawać sprawę z tego, w jakim kontekście 
dyskutujemy o ustawie o jednorazowym dodat-
ku. Dyskutujemy o tym w kontekście zbliżającej 
się waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 
Musimy sobie również uświadomić istotę waloryza-
cji. Waloryzacja oznacza dostosowanie wysokości 
świadczeń emerytalno-rentowych do zmieniających 
się uwarunkowań ekonomicznych, tzn. do spadającej 
– albo, tak jak w roku 2015 r., wzrastającej – siły 
nabywczej świadczenia, jak również uwzględnia, 
można powiedzieć, rozwój gospodarczy, czego 
wyrazem jest realny wzrost przeciętnego wynagro-
dzenia. Kiedy państwo się rozwija, zwykle płace 
rosną szybciej niż ceny i obserwujemy wzrost realnej 
wartości przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście 
ja nie chcę przez to powiedzieć, że jestem usatys-
fakcjonowany wysokością świadczeń emerytalno-
-rentowych, jakie otrzymują Polacy. Zgadzam się 
z… Może określenie „proteza” nie za bardzo mi 
się podoba, ale rzeczywiście słusznie powiedziano 
tu dzisiaj, że mamy do czynienia z pewną protezą. 
W każdym razie mamy do czynienia z pewnym ta-
kim jednorazowym rozwiązaniem prawnym, które 
to rozwiązanie prawne ma tak naprawdę wesprzeć 
osoby otrzymujące świadczenia na najniższym po-
ziomie, na poziomie poniżej przeciętnego świad-
czenia emerytalno-rentowego. Chcę powiedzieć, że 
nie jestem usatysfakcjonowany poziomem świad-
czeń, ale mówimy o rozwiązaniu, które ma jedynie 
niejako uzupełnić tę niedostateczną, symboliczną 
waloryzację świadczeń. Myślę, że możemy powró-
cić do dyskusji na temat mechanizmu waloryzacji 
i na temat wysokości świadczeń emerytalno-rento-
wych w szerszym kontekście. W tym roku, 2016, 
odbędzie się przegląd systemu emerytalnego. To jest 
przegląd, który został zapisany w dwóch ustawach, 
m. in. w ustawie podwyższającej wiek emerytal-
ny, ale także w ustawie regulującej na nowo zasady 
funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. 
I my jako resort rodziny, pracy i polityki społecznej 
przygotowujemy się do tego przeglądu, chcemy ten 
przegląd potraktować w sposób systemowy, kom-
pleksowy i chcemy przyjrzeć się również  wysokości 
świadczeń emerytalno-rentowych, jak również gene-
ralnie mechanizmowi waloryzacji tych świadczeń.



109

9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 
Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów 

i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne…

okazała się niesłuszna i była kwestionowana przez 
Trybunał Konstytucyjny. Ale wydaje się, że trzeba 
dalej poszukiwać, tzn. trzeba myśleć o tym, jak to 
ma dalej wyglądać.

A drugi problem, który się przy tej okazji ujawnia, 
to jest oczywiście to, że bywają takie okresy, kiedy 
waloryzacja według stałych zasad jest rzeczywiście 
mniej niż symboliczna. Może zamiast protezować, 
warto by było pomyśleć o takich zapisach, które 
wprowadzałyby stałe postępowanie w sytuacji, któ-
ra, jak wiemy, przy cyklach koniunkturalnych będzie 
prawdopodobnie się powtarzała – bo taka sytuacja 
była w 2005 r., taka jest teraz, nie wiemy, co będzie 
w roku następnym. A my ciągle jesteśmy na etapie 
jednorazowych interwencji. Emeryci i renciści wole-
liby z całą pewnością wiedzieć, że jeżeli taka sytuacja 
nastąpi, to będzie jakiś tryb postępowania i nie będzie 
to się odbywało na takiej zasadzie, że będzie dobra 
wola albo dobrej woli nie będzie, tylko że będzie jakiś 
obowiązek. Wobec tego uważam – i poddaję to pod 
refleksję także nowemu kierownictwu resortu – że 
należy te dwie okoliczności brać pod uwagę, bo je-
steśmy w przededniu poważnych zmian w systemie 
emerytalnym. Być może i ta kwestia – na pewno nie 
pierwszoplanowa, ale ważna – mogłaby być przed-
miotem rozwagi.

Ale, proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć też 
o omawianej ustawie. To prawda, w 2005 r. i w po-
prawkach, które były zgłaszane, cały czas mówiono 
o tym, żeby do wysokości dochodu wliczać dodatek 
pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych. Ale ja 
miałem wrażenie, że niezależnie od tego, jak bardzo 
ktoś, że tak powiem, trzymał się za kieszeń, w naszej 
komisji wszyscy byliśmy zgodni, że nie jest w porząd-
ku, że dajemy jednorazowy dodatek, ale zmniejszamy 
wysokość tego dodatku lub szanse jego otrzymania 
wtedy, kiedy ktoś dostaje inny dodatek. Ja zwracałem 
uwagę na to, że państwo w odniesieniu do dodatku 
pielęgnacyjnego mówicie, że on i tak jest za mały, że 
tym osobom po 75 roku – a więc wtedy, kiedy wła-
śnie ten dodatek zaczyna być przyznawany z urzędu, 
bez jakichkolwiek badań sytuacji tych osób – trzeba 
zafundować darmowe leki. Czyli przyznajecie, że ich 
sytuacja jest relatywnie gorsza niż innych. A tutaj 
przeciwnie. Okazuje się, że ich sytuacja jest relatyw-
nie lepsza w tym sensie, że wlicza im się ten dodatek 
do dochodu i, w cudzysłowie, karze albo obniżką 
świadczenia, albo jego zabraniem. Uważam, że to nie 
w porządku. Już nie chcę epatować tutaj, jeśli chodzi 
o sieroty zupełne i, powiedzmy, kombatantów, ale 
w tych przypadkach też ten mechanizm by wystąpił.

Oczywiście pan minister słusznie mówił tutaj 
o realiach budżetowych. Ale, proszę państwa, my 
też jako Senat będziemy tutaj kształtować budżet. 
Zatem jeżeli podjęlibyśmy decyzję, żeby jednak 
nie karać osób, które z ważnych powodów dostają 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Mogę państwu powiedzieć, jak przebiegała dysku-

sja nad poprawką zgłoszoną przez Klub Parlamentarny 
PSL. Można powiedzieć, że przedstawiono nam opis 
starań poprzedniego ministra pracy i polityki spo-
łecznej zmierzających do zapisania kwoty 1 miliarda 
410 milionów zł w budżecie na rok 2016. Pan minister, 
że tak powiem, był łaskaw przedstawić nam również 
ścieżkę, którą moglibyśmy zastosować, poszukując 
dalszych środków. Twierdził, że Narodowy Bank 
Polski jest tym źródłem, z którego można by było to 
sfinansować. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna. 

Bardzo proszę.
Dziękuję, Panie Ministrze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Oczywiście trzeba interweniować, to nie podlega 

dyskusji. Wszyscy byliśmy co do tego przekonani, że 
według stałych reguł waloryzacji emeryci i renciści 
dostaliby tak niskie podwyżki, że właściwie wartości 
jednego znaczka pocztowego. To naprawdę wzbudzi-
łoby powszechne niezadowolenie.

Ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę, 
że tak jest nie pierwszy raz. Była mowa o tym, co 
się działo w 2015 r. Przypomnijmy też to, co było 
w 2012 r., kiedy zdecydowano się na kwotową wa-
loryzację w takiej intencji, ażeby przede wszystkim 
dopomóc tym, którzy mają najniższe świadczenia. 
Mówię o tym dlatego, że to jest istota problemu i też 
istota tej ustawy. Bo ona nie daje wszystkim tego 
dodatku. Tak? Ona ma zadbać o tych, którym jest 
najtrudniej. W związku z tym pozostajemy z tymi 
dwoma problemami.

Pierwszy to jednak spore rozwarstwienie, gdy idzie 
o wysokość emerytur. To budzi i budziło, poprzed-
nio zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości, ogromne 
emocje i też były zgłaszane różne propozycje. Wiemy, 
że ta droga, żeby proponować waloryzację kwotową, 
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(senator M. Augustyn) Panie Marszałku, składam na pana ręce dwie po-
prawki. Pierwsza to oczywiście ta, która powoduje, 
że dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot i inne 
świadczenia, o których pan minister mówił, że spe-
cjalnie finansowo nie ważą, nie wliczają się do do-
chodu przy przyznawaniu jednorazowego dodatku do 
rent i emerytur. Druga poprawka – ona jest ewentual-
nie do rozważenia – nie ma skutków finansowych, ale 
zmienia progi, tak jak proponowano podczas obrad 
sejmowych, a więc ten pierwszy próg zmniejsza do 
350 zł, drugi – do 250 zł. Dzięki temu, że te grupy 
są absolutnie porównywalne, jak się je zsumuje – 
i dlatego pytałem pana ministra, żeby zachować się 
tutaj… To jest nawet więcej, nawet więcej jest tych 
oszczędności, aniżeli potrzeba, żeby tym najmniej za-
rabiającym dać chociaż 100 zł, a nie 50 zł. Naprawdę, 
to ma też wymiar symbolu. No, 50 zł jednorazowo 
na rok – to nie wygląda poważnie. A moglibyśmy to 
zmienić. I o to apeluje, przekazując te poprawki panu 
marszałkowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Majera.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Takim bezpośred-

nim motywem mojego wystąpienia, tego, że dzisiaj 
mówię o kwestiach tego dodatku, jest wystąpienie, 
o którym wspominał również pan senator Augustyn, 
przedstawicielki związku emerytów i rencistów na-
uczycielstwa polskiego. Podczas posiedzenia komi-
sji, które odbyło się przedwczoraj, przedstawicielka 
związkowców odmalowała bardzo dramatyczną kon-
dycję, w jakiej żyją polscy emeryci i renciści. Drodzy 
Państwo, w tym, o czym przedstawicielka tego związ-
ku mówiła, było bardzo wiele racji. Rzeczywiście 
kondycja polskich emerytów i rencistów, osób 
w wieku senioralnym jest dramatyczna. Ja, Drodzy 
Państwo, jestem senatorem z terenów wiejskich oko-
łoczęstochowskich. Tam w powiatach są mieszkańcy 
wsi, którzy niejednokrotnie wegetują, żyją na bardzo 
niskim poziomie. I ta dyskusja tak naprawdę, Drodzy 
Państwo, jest dla mnie przyczynkiem do szerokiej 
dyskusji o tym, jak wygląda polityka senioralna w na-
szym kraju. Bo to, co się stało na posiedzeniu komisji, 
to tak naprawdę był czubek góry lodowej, prezenta-
cja pewnej diagnozy co do tego, w jakiej kondycji 
żyją emeryci i renciści, te najbardziej upośledzone 
warstwy, osoby, które nie mają nawet 1 tysiąca zł 
na miesiąc, a muszą przeżyć, muszą kupić leki, mu-
szą opłaci czynsz, muszą funkcjonować. Takie oso-
by żyją zarówno w miastach, jak i w środowiskach 

inne dodatki, tym, że grozi im obniżenie dodatku 
jednorazowego, o którym mówimy, albo wręcz ich 
pozbawienie, to oczywiście przyjęlibyśmy na sie-
bie zobowiązanie, że będziemy w budżecie w tym 
celu poszukiwać środków, bo jednak tej sprawy tak 
nie powinniśmy zostawić. Ja mam wątpliwości co 
do tego, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w stanie te 
środki znaleźć. Ale proszę bardzo… Po pierwsze, nie 
zgódźmy się na podwyżki dla dyrektorów w urzędach. 
Dlaczego emeryci, jak wskazywała pani ze związku 
emerytów, mają przełknąć, że rząd daje dyrektorom 
wynagrodzenia w wysokości do 20 tysięcy – jest to 
znacząca podwyżka – a w tym samym czasie mówi: 
a dla was pieniędzy nie mamy? Dlaczego mamy 
przechodzić do porządku dziennego nad tym, że są 
pieniądze na dodatek na leki dla tej samej grupy, ale 
jak masz dodatek pielęgnacyjny, to już twoje szanse 
na dodatek jednorazowy maleją? Dlaczego w końcu 
mówimy o tym, że znajdą się miliardy na obniżenie 
czy przywrócenie poprzedniego wieku emerytal-
nego, a zabraknie nam 140 milionów zł na to, żeby 
zadośćuczynić słusznym oczekiwaniom emerytów 
i rencistów w tej sprawie?

Wydaje mi się, że te luzy w budżecie są napraw-
dę prawdopodobnie wystarczająco duże i że mo-
żemy te środki w ramach tylko tego konglomeratu 
znaleźć beż żadnego problemu. Ja przypomnę, że 
pani przedstawicielka związku emerytów, renci-
stów i inwalidów mówiła, że jak ktoś dostanie ten 
jednorazowy dodatek w najniżej grupie, to będzie 
to aż 11 gr na dzień. Ja będę oczywiście składał 
odpowiednie poprawki.

Na koniec chciałbym jednym zdaniem odnieść 
się do tego, co pan minister mówił podczas swojego 
wystąpienia. Pan minister stwierdził, że ze wzglę-
du na stan zdrowia przeciętnie gorszy niż w Unii 
Europejskiej decyzja o podwyższeniu wieku emery-
talnego była niesłuszna. To jest absolutnie mylenie po-
rządków. Tak jak pan senator zwracał tutaj uwagę… 
Jeżeli ktoś jest słabego zdrowia, jest chory, nie może 
pracować, to oczywiście powinien starać się o rentę 
i powinien ją otrzymać. I to nie ma nic wspólnego 
z wiekiem emerytalnym. To się może zdarzyć każde-
mu w różnym wieku. Decyzja o podwyższeniu wieku 
emerytalnego była podejmowana w trosce o wyso-
kość emerytur. Wiek emerytalny można ustalić na 
dowolnym poziomie, ale my jesteśmy zobowiązani 
zadbać o to, żeby emerytury były odpowiedniej wy-
sokości. I dlatego ci, którzy są na tyle zdrowi, że mogą 
pracować, powinni pracować dłużej dla siebie – nie 
dla kogoś, dla siebie – po pierwsze, dlatego, że płaca 
jest o 40% wyższa niż emerytura, zawsze, a po dru-
gie, dlatego, że w przyszłości dostawać będą wyższą 
emeryturę. To oczywista intencja.
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(senator R. Majer) Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście! Panie Ministrze!

Nie ulega wątpliwości, że nawet jeżeli coś nazwie-
my protezą, to jest to lepsze niż brak kończyny czy 
brak podparcia. I nie ma żadnych wątpliwości, że ten 
jednorazowy dodatek jest pożytecznym przedsięwzię-
ciem. Ale nawiążę tu do słów kolegi senatora Majera, 
bo nikt tu nie powiedział: mniej dzieciom, więcej star-
szym. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludziom, 
którzy są u schyłku życia, w jesieni życia, zapewnić 
godne warunki. To nie dotyczy tylko, jak wszyscy 
wiemy, pieniędzy, ale dotyczy też dostępu do leków, 
dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do świadczeń 
socjalnych i wielu innych aspektów. Pieniądze są tu 
jednak jednym z fundamentów spokojnej starości.

Realizując postulaty, które do mnie w wielu przy-
padkach docierały – a codziennie leczę osoby po 
sześćdziesiątce, bo taka jest struktura kliniki, którą 
mam zaszczyt kierować… To są w większości ludzie 
starsi. Otóż oni prosili, aby zgłosić poprawkę, która 
nie naruszy dyscypliny budżetowej, nie zwiększy 
kwot przeznaczonych na to przedsięwzięcie, a doty-
czy tego, by rozpisać te 400, 300, 200 czy 50 zł jako 
stały dodatek do ich rent i emerytur tak, aby można 
było to przenosić dalej, na następne lata, co nie zmieni 
sytuacji budżetowej w tym roku, ale w roku następ-
nym, owszem, wpłynie na nią.

Mogę to rozwijać, ale chcę państwu oszczędzić 
epatowania dramatem ludzi starszych, który na co 
dzień obserwuję. I ten drobny gest, zmieniający co 
prawda dość istotnie wymowę tej ustawy, ale nie-
zmieniający kwot obciążenia budżetu, byłby ukłonem 
w stronę emerytów i rencistów, dlatego zgłaszam to 
jako poprawkę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Stanisławek. Zapraszam.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Senator Augustyn ma wybitną zdolność do pobu-

dzania do dyskusji, także mnie wyrwał, że tak po-
wiem, z przyjemnego siedzenia. I chciałbym odnieść 
się zarówno do ustawy, jak i do stwierdzeń, które 
tutaj padły. Padło tutaj dosyć wyraźne stwierdzenie, 
że podniesienie wieku emerytalnego miało na celu 
podniesienie świadczeń. No, wiecie państwo, w ten 
sposób moglibyśmy pójść w bardzo złym kierun-
ku – jeszcze bardziej podnieść wiek emerytalny, na 
przykład do siedemdziesiątki czy osiemdziesiątki, 
wtedy te świadczenia będą jeszcze wyższe. Wiecie 

wiejskich. Wieś upośledzona jest bardziej – dalej jest 
do lekarza, dalej jest do węzłów komunikacyjnych, 
żyje się tam relatywnie trudniej. Drodzy Państwo, ta 
diagnoza, którą postawiła przedstawicielka związku, 
tak naprawdę jest diagnozą stanu, który zastaliśmy, 
zastaliśmy go jako Prawo i Sprawiedliwość.

Dzisiaj z wielkim szacunkiem przyjmuję słowa 
senatora Augustyna, który mówi, żeby podnosić te 
kwoty, żeby zwiększać je, żeby odliczać pewne war-
tości. Ale, Drodzy Państwo, w ciągu ostatnich 2 lat 
– pytałem o to pana ministra – nie znalazły się żadne 
kwoty na dodatki dla tych najbiedniejszych. Mamy, 
Drodzy Państwo, ogromne zaniechania w zakresie 
ochrony zdrowia osób senioralnych. Oczywiście 
były cenne inicjatywy – jest tu, na tej sali, pan mi-
nister Duda… Mamy program ASOS, który buduje 
aktywizację osób starszych. Ale, Drodzy Państwo, 
w zakresie opieki mamy rozległe zaniechania. I tak 
naprawdę dzisiejsze wystąpienie pana ministra, któ-
ry mówił, że musi się dokonać refleksja nad całym 
systemem emerytalno-rentowym – a w domyśle: że 
ta refleksja musi objąć również politykę senioral-
ną, którą rząd będzie prowadził – jest początkiem 
debaty.

Drodzy Państwo, dzisiaj mamy taką sytuację, że 
tak rząd kraje, jak mu materii staje. Sytuacja budże-
towa po objęciu rządów jest taka, a nie inna. Mamy 
tyle środków, ile możemy dać. To, co mamy, dzielimy. 
I jestem głęboko przekonany, że robimy to z pełną 
odpowiedzialnością za wszystkie grupy społeczne, 
zarówno za dzieci, za młodzież, jak i za starszych. 
Nie możemy, Drodzy Państwo, na tej sali – szczegól-
nie na tej sali – tych grup sobie przeciwstawiać. To, 
co państwo mówicie, czyli „mniej dla dzieci, więcej 
dla seniorów”, to są, moim zdaniem, słowa niegodne 
tej sali. W pełnej powadze rozmawiajmy o kondy-
cji osób starszych, mówmy, co powinniśmy zrobić, 
żeby seniorom żyło się lepiej, żeby, Drodzy Państwo, 
przybywało w Polsce geriatrów. Bo nie wiem, czy 
wiecie, że mamy najniższy w grupie krajów euro-
pejskich współczynnik lekarzy specjalizujących się 
w geriatrii, oczywiście jest to przelicznik na 10 ty-
sięcy mieszkańców. To też jest jakiś przyczynek do 
kondycji osób senioralnych i do tego, co działo się 
w ostatnich latach.

Dlatego też bardzo proszę kolegów z Platformy 
Obywatelskiej: nie psujcie tego, co robimy, dajcie 
nam szansę. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grodzkiego.
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Jeszcze nie tak dawno pracowało dziesięciu, a już nie-
długo pracować będzie dwóch. I dlatego te systemy, 
wszystkie systemy emerytalne oparte na solidarności 
międzypokoleniowej, trzeszczą w szwach.

Kiedyś przyszła do mnie pani i mówiła: „Gdzie są 
moje pieniądze? Przecież ja tyle lat płaciłam, a teraz 
dostaję taką niską emeryturę”. Usiedliśmy i zaczę-
liśmy liczyć. Ona niestety mało zarabiała i przeszła 
na wcześniejszą emeryturę. Zaczęliśmy liczyć, ile 
zaoszczędziła. Okazało się, że ona pobiera emeryturę 
już prawie 20 lat i te jej zaoszczędzone pieniądze już 
dawno, dawno się skończyły. 

W wymiarze indywidualnym rzeczywiście… 
Zwłaszcza mężczyźni mówią: żyjemy średnio tylko 
kilka lat po przejściu na emeryturę, gdzie są nasze 
pieniądze? Ale w wymiarze ogólnym, społecznym, 
trzeba niestety pamiętać, że do wszystkich systemów 
emerytalnych dopłacamy aż 35%. To jest ogromny 
deficyt. To oznacza, że bierzemy pieniądze z innych 
miejsc, z innych podatków.

Warto podchwycić myśl pana senatora Majera. 
I być może warto byłoby dyskutować tutaj – bo, przy-
zna pan, Panie Ministrze, Senat jest do tego dobrym 
miejscem – nad zmianami, nad wzbogaceniem… albo 
wręcz nad zastąpieniem tylko założeń długofalowej 
polityki senioralnej prawdziwym programem polityki 
senioralnej na wiele lat. Zwłaszcza w aspekcie, który 
pan senator tu podnosił, zdaje się, że pan minister też. 
Mam tu na myśli kwestię opieki dla jednej grupy. Jak 
wiemy, jest też wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
do wykonania. Jest kwestia obrania w ogóle ścieżki 
w omawianym tu zakresie. Senat przez wiele lat pra-
cował nad pewnymi rozwiązaniami. Jeśli pan minister 
przyjąłby taką propozycję, a państwo marszałkowie 
by się na to zgodzili, to moglibyśmy taką debatę rze-
czywiście tutaj podjąć, przeprowadzić i wtedy na 
pewno łatwiej byłoby nam umieścić wszystkie inne 
kwestie dotyczące seniorów w jakimś szerszym pro-
gramie, który stałby się, daj Boże, nie programem 
tego czy innego rządu, ale programem narodowym. 
Bo brakuje nam narodowego programu w zakresie 
polityki senioralnej. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Nie będzie iskrzyło, 
Panie Profesorze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut. Bardzo proszę.

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

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Ja się ogromnie cieszę i chciałbym złożyć na ręce 

pana ministra… Chciałbym pogratulować obecnemu 

państwo, ta równowaga między zakończeniem pracy 
a przejściem w stan spoczynku w dobrym zdrowiu 
jest różna w różnych krajach. To nie jest takie proste 
i automatycznie… To, co zrobiono u nas, przenosząc 
rozwiązania dotyczące wieku emerytalnego z kra-
jów, gdzie średnia wieku jest znacznie wyższa niż 
w Polsce… No, nie można tego porównywać. To jest 
jedna sprawa.

Druga sprawa. Ja nie jestem ekonomistą i kom-
pletnie nie rozumiem tych wyliczeń pokazujących, 
że obniżenie teraz wieku emerytalnego będzie miało 
jakieś katastrofalne skutki dla Skarbu Państwa, że to 
będzie ogromne obciążenie. Nie ma żadnego… Ja, 
wprost przeciwnie, widzę tutaj korzyści. Przechodzę 
na emeryturę, a mam wysoką pensję. Mam wysoką 
pensję, a emeryturę otrzymuję niższą. Za tę część, 
której nie dostaję jako pensji, wchodzi na to stano-
wisko młody człowiek. Nie ma żadnych kosztów, jest 
zero kosztów.

Problemem jest jednak zachowanie dobrej jakość 
życia w wieku… po przejściu na emeryturę. Pomijam 
już tutaj inne aspekty naszej dyskusji. Powtórzę to, co 
powiedział pan senator Grodzki, że ta ustawa, chociaż 
minimalnie, minimalnie rekompensuje bardzo niskie 
te emerytury i te świadczenia, które są u nas. Tak że 
oczywiście popieramy tę ustawę w całości. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Po raz kolejny senator Augustyn – 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Panie Marszałku… Przepraszam 

za uchybienie godności…
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Bardzo mnie ucieszyła przede wszystkim wypo-

wiedź pana senatora Majera. Rzeczywiście to jest 
tylko cząstkowe i wybiórcze przedłożenie. Sytuacja 
ratunkowa, interwencyjna – jakkolwiek byśmy to na-
zwali, trzeba to zrobić. Możemy dyskutować o tym, 
na jakim poziomie, na co nas stać, na co nie… Ja sta-
nowczo twierdzę, że powinniśmy jednak uwzględnić 
tę poprawkę, o którą prosiłem. A to, co mnie ucieszyło 
w tej wypowiedzi, to postulat, żeby patrzeć całościo-
wo, tzn. na ten nigdzie niepisany, ale wszędzie obecny 
kontrakt międzygeneracyjny. Tak to jest z systemem 
emerytalnym.

A jeśli chodzi o to, co powiedział pan przewodni-
czący Stanisławek… Panie Profesorze, nie wystarczy, 
aby na emeryturę pracował tylko jeden pracownik. 

(senator A. Stanisławek)
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(senator S. Kogut) na tych biednych staruszków, na których faktycznie 
trzeba się skupić i po prostu poświęcić im więcej cza-
su. I naprawdę gratuluję, Panie Ministrze, oby dalej 
tak była prowadzona polityka w kierunku rozwoju 
rodziny. I tak jak powiedział pan senator Grodzki: 
małymi kroczkami, a do przodu. Bo trzeba mówić, jak 
to jest globalnie. Ja tu nie schodzę, Państwo Drodzy, 
na temat pomocy rodzinom, w których są dzieci 
niepełnosprawne, bo wiecie, jakbym w to wszedł to 
już, Panie Marszałku, brakłoby nam czasu. Dziękuję 
serdecznie. Gratuluję panu ministrowi. I żeby pan 
minister pogratulował rządowi przyjęcia koncepcji 
pomocy rodzinie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wojtyłę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja w związku z tym, że jestem epidemiologiem 

zdrowotnym, chciałbym tutaj sprostować pewne dane. 
Rzeczywiście od 1990 r. średnia długość życia zarów-
no mężczyzny, jak i kobiety w Polsce zwiększyła się, 
jednak dystans między krajami starej i nowej Unii 
Europejskiej jest nadal bardzo duży i sięga od 6 do 
7 lat, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. A w stosun-
ku do tych państw, które są najlepiej rozwinięte i gdzie 
jakość życia jest najlepsza, jak np. do krajów skandy-
nawskich, przeciętna długość życia, czyli wskaźnik 
świadczący o jakości życia, w przypadku mężczyzn 
to jest kilkanaście lat. Nie możemy… Jak widzę, w tej 
dyskusji mówi się o polityce senioralnej i o dodatkach 
na dzieci. O polityce populacyjnej musimy mówić 
całościowo. Dlatego znajdujemy się w kryzysie, jeżeli 
chodzi o niewypłacalność systemu emerytalnego, że 
mamy kryzys demograficzny.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
I ten kryzys demograficzny rozpoczął się w 2000 r. 

W latach osiemdziesiątych, kiedy to w 1983 r. urodzi-
ło się ponad 740 tysięcy dzieci… Te kobiety wcho-
dziły w wiek rozrodczy w roku 2009…

(Senator Stanisław Kogut: Chyba tysięcy?)
I wtedy urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci, 

czyli o wiele za mało jak na liczbę kobiet, które były 
zdolne do rodzenia. I od 2009 r. liczba urodzeń spada. 
W związku z tym 500 zł na dziecko to jest ratowanie 
sytuacji, bo tych kobiet do rodzenia brakuje. Wchodzą 
teraz w wiek rozrodczy roczniki z lat dziewięćdziesią-
tych, w związku z tym musimy zachęcać, żeby kobie-
ty rodziły więcej dzieci, a nie, tak jak dotychczas, jed-
no czy dwoje dzieci. One muszą rodzić więcej dzieci, 
żebyśmy odbili się od tej średniej 1,3 dziecka…

rządowi perspektywicznego patrzenia na przyszłość, 
na rodzinę. Bo wszyscy mówimy o różnych syste-
mach emerytalnych, ale, Drodzy Państwo, czy wiek 
emerytalny będzie niższy czy wyższy… Jeżeli nie 
zostanie w Polsce zwiększona dzietność, to kto na 
nas zapracuje? Ja gratuluję i ogromnie się cieszę, że 
jest wprowadzany program „Rodzina 500+”, bo w ten 
sposób wspomagamy polską rodzinę. A mówienie… 

Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem obniżenia 
wieku emerytalnego. Bo przede wszystkim, Drodzy 
Państwo, wróci wówczas, że tak to określę, instytucja 
babci. Teraz, po podniesieniu wieku emerytalnego, 
zniknęła instytucja babci i nie ma kto bawić wnu-
ków. A nie chciałbym, Drodzy Państwo, żebyśmy 
wrócili do takich czasów, że dzieci z kluczem na szyi 
będą szły o czwartej rano do przedszkola i wracały 
w nocy. Powiem jeszcze jedno, Drodzy Państwo: ja 
jestem akurat… ja pamiętam czasy pierwszych reform 
i ogromnie szanuję pana senatora Grodzkiego, ale 
nie zgodzę się w kwestii tego, że emeryt powinien 
być zatrudniony. Nie. Moim zdaniem, jeżeli chcemy 
społecznie podchodzić do wszystkich problemów, to 
jednak trzeba stwierdzić, że kiedy ktoś przechodzi 
na emeryturę, to powinien być emerytem, a bezro-
botni, o specjalizacjach potrzebnych w danej branży, 
powinni wracać do pracy. Tak było w latach osiem-
dziesiątych, w 1989 r., kiedy była wprowadzona nawet 
emerytura… I wtedy emerytura była niższa chyba 
o 30%. Ale bezrobocie spadło.

Gratuluję, Panie Ministrze, bardzo kompetentnych 
odpowiedzi. I uważam, że problem emerytów powi-
nien być rozwiązany globalnie. Podkreślam: global-
nie. Nie ma tutaj senatora Radziwiłła, pana ministra 
zdrowia. A uważam, że bardzo dobrą politykę rząd 
podjął, że dla ludzi powyżej siedemdziesiątego pią-
tego roku życia lekarstwa są bezpłatne. Bo, Państwo 
Drodzy, prawdą jest, że nieraz w aptekach, jak czło-
wiek szedł, kiedy jeszcze świętej pamięci mamusia 
żyła, było widać, jak to emeryt przychodził i miał 
w swojej chusteczce zawiązane parę groszy, odwią-
zywał ją i nie miał, Drodzy Państwo, nawet na zapła-
cenie za lekarstwa. Wiele razy mi się zdarzyło – ale 
nie będę się chwalił, bo to był mój święty obowiązek 
– że zapłaciłem za leki staruszce, która naprawdę nie 
miała na leki.

Ja się zgadzam z senatorem Majerem – już będę 
powoli kończył – że faktycznie powinno się popa-
trzeć, bo tu są lekarze, panie lekarki, profesorowie 
lekarze… Ja nie jestem lekarzem, ale wiem, że bra-
kuje lekarzy o specjalizacji z medycyny paliatyw-
nej, hospicyjnej, geriatrii. Jednak, wiecie, Państwo 
Drodzy, każdy dzisiaj patrzy, żeby być wyśmieni-
tym chirurgiem, okulistą czy kardiologiem, bo tam 
faktycznie jest jakaś, powiedzmy, kasa, a nie patrzy 
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(senator A. Wojtyła) lejnych kryzysów nas dotykających. Dlatego dyskusja 
o wieku emerytalnym pewnie jest jeszcze przed nami.

Chciałbym dodać jeszcze tylko to, że geriatria 
– tu chyba pan profesor Stanisławek się zgodzi, bo 
rzeczywiście mamy ogromne zapotrzebowanie na 
geriatrów – to jest specjalność, która w tej chwili jest 
preferowana. Młodzi rezydenci dostają nawet więk-
sze pieniądze, jeśli wybierają geriatrię. Ale z drugiej 
strony dobry internista też poradzi sobie doskonale 
z leczeniem osób starszych. I tak to się dzieje, że 
większość chorób osób starszych jest leczona na zwy-
kłych internach, a nie na geriatriach, których nie ma. 
Trzeba jednak zadbać o rozwój tej specjalności, skoro 
już zdecydowaliśmy się na to, że ma ona powstać; 
chociaż też trzeba sobie zdawać sprawę, że ten za-
kres to jest też element porządnej pracy internisty. 
I pragnę pana zapewnić, Panie Senatorze, że również 
w geriatrii jest tak, że ludzie, jeżeli zdobędą już pew-
ną reputację i mają pacjentów, z głodu nie umierają. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli pan senator Augustyn i pan 
senator Grodzki.

Zamykam dyskusję.
Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Komunikat nr 1. Dziś bezpośrednio po ogło-

szeniu przerwy w obradach odbędzie się wspólne 
posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia dwóch ustaw: ustawy – Prawo o proku-
raturze, druk senacki nr 74; oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, druk 
senacki nr 75.

Komunikat nr 2. Posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpa-
trzenia poprawek do ustawy o jednorazowym dodat-
ku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, 
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 
odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Senator Stanisław Kogut: To jest to, co powie-
działem, to, co powiedziałem.)

…na kobietę w wieku rozrodczym. A w 2009 r. 
mieliśmy średnio 1,4 dziecka na kobietę w wieku 
rozrodczym. I teraz mówimy tutaj o lekach, ale nie 
można mówić o tym, że…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę, 

Panie Marszałku.)
Nie będziemy na jednej szali kłaść dodatku dla 

dzieci, jednorazowego dodatku dla emerytów i ren-
cistów…

(Senator Stanisław Kogut: Tak. Tak.)
….i wydatków, jeżeli chodzi o bezpłatne leki dla 

starszych ludzi. Proszę państwa, jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych badano, jaki jest udział własny, 
współpłacenie pacjentów za leki. Na świecie uważa 
się, że współpłacenie powyżej 30% zagraża bezpie-
czeństwu zdrowotnemu pacjentów. A my w tej chwili 
zbliżamy się już do 50%! I nikt tego nie nagłaśnia. 
Dlatego też to wyjście, żeby dać starszym ludziom 
bezpłatne leki, jest słuszne, ponieważ oni odchodzą 
i… Ja tutaj zajmuję się tym problemem profesjonalnie, 
naukowo, pan senator Kogut intuicyjnie dostrzega, 
widzi, że oni odchodzą od okienka w aptece, nie wy-
kupiwszy leków. Ja jestem lekarzem cały czas prak-
tykującym i potwierdzam: tak faktycznie jest.

Proszę państwa, nie możemy mówić tylko i wy-
łącznie o polityce senioralnej, nie mówiąc o dzie-
ciach, o całej polityce populacyjnej i demograficznej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę. Druga wy-

powiedź – 5 minut.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie 

Senatorowie i Szanowni Goście!
W nawiązaniu do wypowiedzi pana senatora 

Koguta: dziękuję za miłe słowa i pragnę zapewnić, że 
mój wzajemny szacunek jest równie wielki, zwłasz-
cza w kontekście pana twardej postawy i tego, czego 
pan dokonał w swoim życiu. Jestem dumny, że mogę 
z panem zasiadać w jednej Izbie.

Rozmawiając o przejściach na emeryturę, trzeba 
sobie zdawać sprawę z tego, że ta sprawa ma trochę 
inny wydźwięk w każdej dziedzinie. Gdyby wszyst-
kie pracujące w naszym szpitalu pielęgniarki, które 
osiągają uprawnienia emerytalne, przeszły na eme-
ryturę, to nie byłoby pielęgniarek. I to jest jeden z ko-
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

(wicemarszałek G. Czelej) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jeżeli przedaw-

nienie dotyczy zbrodni zabójstwa, to teraz jest wy-
dłużenie z 30 do 40 lat. Tak? A jeżeli chodzi o inne 
przestępstwa? Załóżmy: przedawnienie w przypadku 
niektórych innych przestępstw… Wydłużenie jest 
dziesięcioletnie, tak?

Senator Zbigniew Cichoń:
Oczywiście.
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest…)
To też się przedłuży o dalsze 10 lat, czyli z 10 lat 

do 20 lat.
(Senator Bogdan Borusewicz: O 10 lat do 20 lat, 

tak?)
Tak. I odpowiednio tam, gdzie jest pięcioletnie 

przedawnienie, w przypadku przestępstw zagrożo-
nych stosunkowo niskimi, najniższymi karami, to się 
przedłuży z 5 lat do 15 lat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Nie jestem członkiem komisji, więc chciałbym 
się dowiedzieć, kiedy ten omawiany przepis będzie 
wchodził w życie i czy będzie dotyczył spraw, które 
są w toku.

Senator Zbigniew Cichoń:
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia. I oczywiście, że dotyczy spraw, któ-
re są w toku, bo, tak jak mówiłem, nie ma czegoś 
takiego jak ekspektatywa nabycia jakiegoś pra-
wa do przedawnienia. Zgodnie z tym orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspomnia-
łem… Bo swojego czasu, kiedy też dokonywano ta-
kich zmian i przedłużono okresy przedawnienia, do 
Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga i Trybunał 
Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że nie moż-
na tu mówić o jakiejkolwiek ekspektatywie dotyczącej 
przedawnienia ścigania popełnionego przestępstwa.

Zamykam ten punkt posiedzenia.
Ogłaszam przerwę do 18.30. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 39 

do godziny 18 minut 31)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 69, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 69A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić wniosek komisji 

o przyjęcie ustawy o zmianie kodeksu karnego, która 
dotyczy wydłużenia okresu przedawnienia ścigania 
przestępstw, jeśli chodzi o postępowania, które zo-
stały wszczęte, nie o lat 5, jak dotychczas to stanowił 
art. 102 kodeksu karnego, lecz o lat 10. Jest to powrót 
do regulacji prawnej, która przez szereg lat istniała, 
ale została zmieniona w 2015 r., nawiasem mówiąc, 
nie wiedzieć czemu. Skutkiem tej zmiany było umo-
rzenie obecnie już kilkuset spraw z tej racji, że w toku 
postępowania następowało przedawnienie.

Ta zasadnicza zmiana polega na tym, że tak jak 
mówię, przedłuża się jedynie z 5 lat do 10 lat okres 
przedawnienia przewidziany we wcześniejszym arty-
kule, czyli art. 105… przepraszam art. 101. Dla przy-
kładu: jeżeli instytucja przedawnienia wynosi lat 30, 
jak np. w przypadku zbrodni zabójstwa, i jeżeli w tym 
czasie wszczęto postępowanie w sprawie, niekoniecz-
nie in persona, wystarczy, że w sprawie, to przedłuża 
się ów okres 30 lat o kolejnych lat 10, a nie lat 5.

Jest to zmiana, która nie narusza niczyich upraw-
nień, albowiem Trybunał Konstytucyjny przesądził 
w swoim wcześniejszym orzecznictwie, że nie ma 
czegoś takiego jak ekspektatywa, czyli spodziewane 
nabycie prawa do przedawnienia, które istniałoby 
w określonej regulacji kodeksowej, a następnie ule-
gałoby zmianie poprzez przedłużenie tego okresu 
przedawnienia. W związku z tym została tutaj przed-
łożona propozycja przyjęcia ustawy o wspomnianej 
zmianie bez jakichkolwiek poprawek. Nie było w tej 
kwestii żadnych zastrzeżeń, żadnej dyskusji co do 
ewentualnej zmiany tej propozycji. Dziękuję.
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(senator Z. Cichoń) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wysoka Izbo, bardzo proszę o ciszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Nie spotkałem się tutaj z wyliczeniami tych kosz-

tów. Koszty właściwie są związane jedynie z tym, 
że jeżeli będzie się prowadziło jakieś postępowania, 
w których ewentualnie trzeba będzie zaangażować, 
dajmy na to, biegłych, to będą koszty ekspertyz bie-
głych. I nie ma innych kosztów, bo prokuratura czy 
sądy, tak jak funkcjonowały, przy tej samej obsadzie 
etatowej, tak nadal funkcjonują, bo ich obowiązkiem, 
zgodnie z zasadą legalizmu, jest ściganie przestępstw, 
bez kierowania się zasadą oportunizmu, czyli ocenia-
nia, czy to się opłaca, czy to jest kosztowne, czy nie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Kto z państwa senatorów chce jeszcze zadać py-

tanie sprawozdawcy? Nikt.
Dziękujemy, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości. W imieniu rządu występuje pan minister 
Marcin Warchoł.

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? 
Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Powtórzę to pytanie…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zapraszam, 

Panie Ministrze.)
…które dotyczy kwestii organizacyjnych i kwestii 

kosztów. Czy to nie rodzi tutaj żadnych komplikacji? 
I jak wygląda ta kwestia kosztów? Bo przecież ktoś 
jakąś pracę wykonuje, a każda praca, jak mi się wy-
daje, kosztuje.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Z żadnymi kosztami to się nie wiąże…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Kto z państwa 
jeszcze…)

Art. 2 reguluje wyraźnie tę kwestię, o którą pan 
senator pytał, stanowiąc wprost, że do czynów popeł-
nionych przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu 
nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia 
już upłynął. No a jeżeli upłynął, to jest oczywista 
sprawa, że to już zaistniało i jest nieodwołalne, czyli 
nie podlega przywróceniu, bo nie ma czegoś takiego 
jak przywrócenie terminu przedawnienia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, gdy chodzi o pozostałe występki…
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę?)
Gdy chodzi o pozostałe występki, to z 5 lat – tak 

rozumiem – do 15 lat… Tak?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
O 10 lat, dobrze. A niech mi pan powie: jak będzie 

wyglądała sprawa przestępstw ściganych z oskarżenia 
prywatnego?

Senator Zbigniew Cichoń:
W przypadku przestępstw z oskarżenia prywat-

nego… Ta regulacja tego nie dotyczy, albowiem pro-
szę zważyć, że dotyczy to przestępstw określonych 
w art. 101 §1, tymczasem te ścigane z oskarżenia 
prywatnego są wymienione w art. 101 §2.

(Senator Bogdan Borusewicz: I tu to nie ulega 
zmianie, tak?)

W dalszym ciągu jest utrzymana ogólna zasada, 
że jest przedawnienie ścigania z upływem 3 lat a tem-
pore facti, czyli od czasu dokonania przestępstwa, 
i z upływem, o ile dobrze pamiętam, 3 miesięcy a tem-
pore scientiae, czyli od momentu dowiedzenia się 
o sprawcy popełnienia tego przestępstwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Chciałbym zapytać, jakie będą koszty tej zmiany, 

dlatego że jeżeli wydłużamy ten okres, to oczywiście 
nie tylko po to, żeby był numer sprawy, ale ktoś to 
przegląda, są jakieś osoby, które są do tego zobowią-
zane… Czyli jakie są koszty związane z tą zmianą?

(Rozmowy na sali)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) oczywiście zbadać te wszystkie sprawy, sporządzić 
tego typu kwerendę i poprosić o akta, sprawdzić, jakie 
ustalenia były czynione w tych sprawach. I wtedy 
państwo otrzymacie już mniej lub bardziej szczegó-
łową informację, o jakich my tu mówimy kwotach, 
kosztach, o tym, jakie państwo poniosło straty z tego 
tytułu. To absolutnie, tak. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. A czy my wiemy, 

z nazwiska, kto był wnioskodawcą wprowadzenia 
tej zmiany? To jest świadome narażanie, prawda? 
Uważam, że to powinno być nagłośnione. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze! Zmiana 

ta została wprowadzona przez komisję kodyfikacyj-
ną. Ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, mój odpowiednik na tym stanowi-
sku, pan profesor Michał Królikowski, zdystansował 
się wobec tej zmiany w mediach, powiedział, że nie 
do końca był zwolennikiem tej zmiany, ale że komisja 
kodyfikacyjna tak chciała, profesorowie tak chcieli, 
w związku z tym wprowadziliśmy. Tłumaczenie pro-
fesorów z komisji kodyfikacyjnej jest dosyć, bym po-
wiedział eufemistycznie, mało przekonujące. Zresztą 
czytając tekst uzasadnienia, znajdujemy tam tylko 
jedno zdanie. Należało skrócić ten termin, dlatego 
że w 2005 r. został wydłużony do lat 10. Zatem my 
skracamy do lat 5 i nie ma sensu utrzymywania okre-
su dziesięcioletniego. Tak że argumentacja, Panie 
Senatorze, jest na zasadzie „nie, bo nie”. I to wszyst-
ko. To zresztą jest podkreślone w projekcie poselskim, 
jest napisane: nader lakoniczne uzasadnienie projektu. 
Czyli ustawodawca dokonał tej zmiany w sposób, 
bym powiedział, zupełnie irracjonalny, arefleksyjny, 
niejako nie badając kosztów, nie analizując proble-
matyki, tego, z czym się to wiąże. Tak że tyle mogę 
powiedzieć. Komisja kodyfikacyjna była inicjatorem, 
zaś podsekretarz stanu w mediach się od tej zmiany 
zdystansował.

(Głosy z sali: Nie słychać!)
Z żadnymi kosztami to się nie wiąże, gdyż tak czy 

inaczej prokuratura czy sąd wykonują swoje działa-
nia, realizują cele określone w art. 2 kodeksu postę-
powania karnego, mające na celu sprawdzenie, czy 
zaistniało przestępstwo, ustalenie wysokości szkody, 
ustalenie osób pokrzywdzonych. Tak że tutaj nie ma 
żadnych dodatkowych kosztów. Tak czy inaczej te 
sprawy są przeglądane, są badane. A czy są zakre-
ślane jako przedawnione, czy są dalej realizowane, 
to są takie same koszty.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o skutki finanso-

we nowelizacji ustawy w 2015 r. Jakie były te skutki 
finansowe? Czy w związku z umorzeniami postępo-
wań Skarb Państwa poniósł jakieś koszty?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Jak wynika z informacji zgromadzonych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, od 1 lipca do 30 paź-
dziernika w wyniku obniżenia okresu przedawnienia 
z 10 do 5 lat umorzono 668 spraw. A jeśli chodzi o za-
grożenie przedawnieniem w kolejnych latach, to jest 
niemalże tysiąc spraw zagrożonych przedawnieniem; 
mówię o 2 kolejnych latach. Tak że skutki są poważne, 
ale to są skutki w kontekście wymiaru sprawiedli-
wości, realizacji przez państwo funkcji polityki kry-
minalnej, polityki karnej. Te sprawy nie mogły być 
kontynuowane, szkoda nie mogła być ustalona w tego 
typu postępowaniach. Pamiętajmy, że jednym z celów 
postępowania jest ustalenie wysokości szkody, ewen-
tualne orzeczenie grzywny, obowiązku naprawienia 
szkody lub innych konsekwencji karnoprawnych 
związanych z przestępstwem. W tej chwili to jest 
trudne do oszacowania, ale pamiętajmy, że za 2 lata 
mielibyśmy przedawnioną choćby sprawę grupy mafii 
paliwowej, sprawę mafii paliwowej. Tak że są to już 
potężne koszty, jeśli już o nich mówimy. My możemy 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze! 

Problem z przedawnieniem zbrodni komunistycz-
nych jest nieco bardziej skomplikowany – ja sam 
naukowo zajmowałem się tym zagadnieniem – i on 
się nie mieści w zakresie tej zmiany, on tego tematu 
absolutnie nie dotyka. Dotyka zupełnie czegoś inne-
go, tylko nie wiem, Panie Marszałku, czy to jest czas 
i miejsce na to, żeby tu przedstawić taki miniwykład 
naukowy. Nie, to nie dotyczy przedawnienia zbrodni 
komunistycznych. Przedawnienie zbrodni komu-
nistycznych to jest inny problem. Mianowicie jest 
uchwała Sądu Najwyższego z maja 2010 r., w której 
Sąd Najwyższy powiedział, że w przypadku ter-
minów, które upłynęły, sprawy nie są możliwe do 
podjęcia. Jest też ustawa z lipca 1995 r., w której 
stwierdzono, że 1 stycznia – to jest swoiste kuriozum 
– czyli pół roku wcześniej, uległy przedawnieniu 
sprawy o zbrodnie komunistyczne, te najbardziej 
powszechne. Myślę tutaj o zbrodniach zagrożonych 
karą do lat 5, które mogły być ścigane w okresie 
od 1 stycznia 1990 r. do 1 stycznia 1995 r. To jest 
swoiste kuriozum. Ja pisałem artykuły naukowe na 
ten temat. W lipcu 1995 r. wprowadzono ustawę, 
która stwierdziła, że te czyny mogły być ścigane, ale 
tylko do 1 stycznia 1995 r. A więc pół roku później, 
z mocą wsteczną dokonano abolicji na wszystkie 
czyny zagrożone karą do lat 5. Chodzi tu o czyny 
te najpowszechniejsze takie jak na przykład pobicie 
czy bezprawne pozbawienie wolności. Niestety te 
tak zwane ścieżki zdrowia nie mogą być ścigane… 
Czyny związane z pobiciem w okresie stanu wo-
jennego nie mogą być ścigane, mimo że orzecznic-
two w latach 2000–2010, do czasu uchwały Sądu 
Najwyższego, podejmowało próby… Znam wiele 
orzeczeń sądów powszechnych, w których sądy po-
wszechne mówiły, że ustawodawca, wprowadzając 
ustawę o IPN z 1999 r., de facto przywrócił ten ter-
min przedawnienia, ale Sąd Najwyższy przesądził 
sprawę w maju 2010 r., mówiąc, że nie ma czegoś 
takiego jak przywrócenie terminu przedawnienia. 
Tego, co już raz dobiegło końca, żadną miarą i mocą 
podjąć nie możemy, sprawa jest zamknięta. A ta 
nowela tego absolutnie nie dotyczy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Kto z państwa…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Rozumiem, Panie Ministrze, że chodzi o przedaw-

nienie karalności, tak? Bo mamy różne przedawnienia 
i chciałbym, żebyśmy tu byli precyzyjni.

Mam pytanie: czy to przedłożenie nie narusza 
zasady lex retro non agit?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Nie, absolutnie, to nie narusza zasady lex retro 

non agit, zwłaszcza że nie stosuje się to do spraw, 
które się zakończyły. Te sprawy, a to jest prawie 700 
spraw, w żaden sposób nie mogą być wzruszone. To 
jest koniec. To jest podstawowa gwarancja praw oby-
watelskich osób, które już nie mogą być po raz kolejny 
ciągane przed wymiar sprawiedliwości.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, czy wobec 

tych przestępstw, w przypadku których ten pięcioletni 
okres przedawnienia już upłynął, a teraz jest on wydłu-
żony do 15 lat, załóżmy, w tym przedziale od 5 do 15 
lat, to przedawnienie, które nastąpiło, jest skuteczne, 
czy też następuje podjęcie sprawy. Jak to wygląda?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, sprawa, w przypadku której 

przedawnienie już nastąpiło, jest niemożliwa do pod-
jęcia. Sprawa jest już na zawsze zamknięta.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Proszę pana, mam następujące pytanie. 

Mianowicie, czy pana zdaniem ten przepis ma szansę 
na zaktywizowanie funkcjonowania pionu śledczego 
Instytutu Pamięci Narodowej i czy w ogóle było to 
intencją albo jedną z intencji osób, które zdecydowały 
się na wniesienie tej poprawki?
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 60, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 60 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozda-

nia Komisji Ustawodawczej dotyczącego okoliczno-
ściowej uchwały ustanowienia roku 2016 rokiem tego 
jubileuszu. Cieszę się, że została ona wprowadzona 
dzisiaj na posiedzenie plenarne Senatu, ponieważ 
trudno jest ustanowić rok w lutym czy też w marcu. 
Dobrze, że robimy to jeszcze w styczniu.

Ustawa nosi tytuł Annus Domini MMXVI – 
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Na posiedzeniu 
komisji dyskutowano nad kilkoma zagadnieniami, 
dotyczącymi trzech akapitów.

Pierwsze z nich odnosiło się do akapitu pierwszego 
w pierwotnej wersji projektu uchwały, w którym Senat 
Rzeczypospolitej oddaje hołd Mieszkowi I. To wzbu-
dziło kilka kontrowersji i zapytań dotyczących tego, 
czy można oddawać Mieszkowi I hołd. Ja to spraw-
dziłem, znalazłem w drukach senackich z ostatnich 3 
lat podobne uchwały okolicznościowe i tylko wspomnę 
państwu, że w uchwale z 16 lutego 2012 r., w 200. rocz-
nicę urodzin Zygmunta Krasińskiego, są słowa: „Senat 
Rzeczypospolitej – oddając hołd temu wielkiemu 
polskiemu poecie”. W uchwale z 10 maja 2012 r., 
w 100. rocznicę śmierci Bolesława Prusa – „Senat 
Rzeczypospolitej pragnie przypomnieć tę wyjątkową 
postać, oddając hołd wybitnemu patriocie”. W uchwale 
z dnia 14 czerwca 2012 r. – „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej pragnie złożyć hołd ostatniemu przewodniczą-
cemu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie ppłk. hm. Zygmuntowi Szadkowskiemu”. 
W uchwale z 3 października 2012 r. – „W 120. rocz-
nicę urodzin Generała Stanisława Maczka Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wielkiemu 
synowi polskiego narodu”. W uchwale z 18 paździer-
nika 2012 r. – „Senat Rzeczypospolitej Polskiej z oka-
zji 25. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny 
Kózkówny składa hołd Polce męczennicy, pierwszej 
dziewczynie z ludu beatyfikowanej w Kościele pol-
skim”. Itd., itd. Jest jeszcze 10 takich uchwał.

Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję.
Panie Ministrze, mam pytanie składające się 

z dwóch części.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Tak? Nie widzę…)
Na wprost gdyby minister popatrzył… Dziękuję. 

Czy w tym okresie kilku miesięcy, kiedy termin 
przedawnienia był skrócony, wśród tych 668 spraw 
były jakieś sprawy znane medialnie, które szczególnie 
opinię publiczną bulwersowały? To pierwsza część 
pytania.

I druga: czy w ciągu tych 2 lat, kiedy, jak pan 
wspomniał, około tysiąca spraw mogło się przedaw-
nić, uległyby przedawnieniu tego rodzaju sprawy? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o te prawie 700 

spraw, to my w ministerstwie takiej kwerendy nie 
robiliśmy. Z informacji medialnych wynika – po-
daję za „Rzeczpospolitą”; mogę wskazać stosowne 
numery – że dziennikarze dokonali badań w tym za-
kresie i o 2 takich sprawach była mowa w mediach. 
To była sprawa Art-B i tzw. sprawa Pershinga, który 
odbywał karę pozbawienia wolności za inne czyny. 
To znaczy sprawa związana z grupą Pershinga, z tą 
zorganizowaną grupą przestępczą. Te dwie sprawy 
w mediach…

A jeśli chodzi o to, jakie sprawy zagrożone byłyby 
przedawnieniem, to, jak powiadam, najpoważniej-
sza tego typu sprawa to jest sprawa mafii paliwowej. 
Duża, gruba sprawa, kilkudziesięciu oskarżonych, 
duże zagrożenie stratami Skarbu Państwa. Tak że 
ta zmiana zapobiegnie przedawnieniu tej sprawy, 
a przedawniłaby się ona właśnie w okresie tych 2 lat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa chciałby zadać pytanie panu mini-

strowi? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.



120
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

(senator sprawozdawca R. Gaweł) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
O ile sobie przypominam, to pan senator Borowski 

mówił o tym, żeby zamienić… żeby poszukać innego 
słowa.

(Senator Piotr Zientarski: Po nazwisku…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, pan senator 

Borowski się nie przyznaje.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie przyznaje się.)
(Senator Marek Borowski: Ja wiem kto, ale nie 

będę donosił.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Senator wie, ale nie 

powie.)
Proszę państwa, ale to chyba nie jest taki pro-

blem, żebyśmy, tak powiem, podniecali się tą sytu-
acją. „Cześć” także jest słowem, które stanowi wyraz 
wielkiego uznania dla Mieszka I. No bo jednak pod-
jął on decyzję, o której tu mowa. I nie dyskutujmy 
dzisiaj, pod czyim wpływem, czy pod wpływem 
Dąbrówki, czy na skutek wpływów politycznych…

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

o ciszę…)
…myślę, że decyzja ta została podjęta rozsądnie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo. 
(Senator Marek Borowski: Ja wiem kto, ale nie 

powiem.)
(Głos z sali: Powiedz!)
Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bardzo proszę o ciszę.
(Głos z sali: Unia Europejska…)
Do zadania pytania zgłosił się pan senator 

Włosowicz.
Bardzo proszę.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy komisja 

może zbadała, czy omawiany tu projekt jest zgod-
ny z prawem Unii Europejskiej… (Wesołość na sali) 
…i czy podkreślenie naszych narodowych korzeni nie 
narusza europejskiego porządku prawnego? Dziękuję. 
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Senator Robert Gaweł:
O ile sobie przypominam, na posiedzeniu komisji 

nie było procesu myślowego takiego rodzaju. Nie było 
szukania wątków, dlaczego jest tak, a nie inaczej.

(Senator Jacek Włosowicz: Za mało.)
Tak więc zwracałem uwagę na to, że słowo „hołd” 

nie jest tu jakimś nadużyciem. No, ale wniosek zo-
stał na posiedzeniu komisji poparty przez większość 
i zmieniono wspomniane sformułowanie na „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pierwszemu 
historycznemu władcy Polski”. Raz tylko oddawali-
śmy cześć, w 2015 r., Józefowi Piłsudskiemu.

Następny akapit, który wzbudził delikatne emo-
cje… Czytam: „Wypływający z chrześcijańskiej wia-
ry system wartości stał się od tej pory i pozostaje do 
dziś fundamentem” – i tutaj zmieniono „i” na „lub” 
– „lub punktem odniesienia w wyborach Polaków, 
aktywnych w służbie Narodu i Państwa”.

I wreszcie trzeci akapit, który był przedmiotem 
dyskusji na posiedzeniu komisji. Uzyskał on ostatecz-
ną formę: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje 
do wszystkich instytucji i obywateli o włączenie się 
w obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i za-
chęca do powrotu do źródeł naszej cywilizacji”. Były 
pytania, czym są źródła naszej cywilizacji, tak więc 
jeszcze raz tutaj oficjalnie przypominam, że źródła 
naszej cywilizacji to synteza monoteizmu chrześci-
jańskiego, myśli greckiej oraz rzymskiej idei pań-
stwotwórczej. A żeby jeszcze bardzie uprościć: jest 
to połączenie kultury antycznej i chrześcijańskiej. 
I takie są źródła, o których mówimy we wspomnianej 
uchwale okolicznościowej.

Na tym zakończyła się dyskusja na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej. Następnie komisja wyraziła 
swoją aprobatę odnośnie do uchwały 9 głosami za; 
nikt nie głosował przeciw i nikt się nie wstrzymał.

To tyle, jeżeli chodzi o suche sprawozdanie do-
tyczące procedowania uchwały okolicznościowej na 
posiedzeniu komisji. Dziękuję za uwagę. Czekam na 
pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, który jest zarazem upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator, bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ciekawi mnie, kto zaproponował zamianę słowa 

„hołd” na słowo „cześć”.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Pęk. Bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja czuję pewnego rodzaju powinność, ponieważ 

to ja zgłosiłem wspomnianą poprawkę…
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Gaweł: Ja nie słyszę senatora 

Pęka.)
Mam włączony mikrofon.
(Głos z sali: Ciii.)
Szanowni Państwo, ponieważ to ja zgłosiłem 

poprawkę, żeby zamienić słowo „hołd” na słowo 
„cześć”, to szybciutko wyjaśnię, o co tutaj chodzi. 
Nie ma tutaj jakiegoś ukrytego, drugiego dna. Ja 
właśnie tak na szybko skonstatowałem, że senator 
Borowski, mając wątpliwość, czy „hołd” to jest od-
powiednie słowo, myślał chyba właśnie w takim 
kierunku, że hołd jest pewnym szczególnym aktem 
prawnym, mającym konsekwencje prawne. No i od 
razu mi się właśnie skojarzył hołd pruski. A ponie-
waż my odnosimy się tutaj do naszego pierwszego 
historycznego władcy, no to trudno by było, żeby 
Senat Rzeczypospolitej składał hołd władcy, któ-
ry żył tysiąc lat temu. Zatem tak na szybko, żeby 
również senatora Borowskiego włączyć do grona 
zwolenników, przynajmniej w większej części, oma-
wianej uchwały, stwierdziłem, że może w takim ra-
zie zmienimy słowo „hołd” na słowo „cześć”. A sens 
nadal będzie zachowany.

A skoro pan senator sprawozdawca powiedział 
tutaj jeszcze, że oddawaliśmy cześć marszałkowi 
Piłsudskiemu… no to chyba jest to doby precedens. 
Dziękuję bardzo.

Senator Robert Gaweł:

Ale też oddawaliśmy hołd wielu innym osobom 
i w ten sposób również można było przygotowywać 
uchwały.

Ja chciałbym, skoro już jestem przy głosie, powie-
dzieć państwu jeszcze o tym, że… Kiedy były zbie-
rane podpisy pod projektem tej uchwały, nie wszyscy 
państwo byli na sali, i dlatego przepraszam, że nie do 
wszystkich mogłem dotrzeć z tym projektem, a wiem, 
że bardzo wiele osób chciało podpisać się pod tym 
projektem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

(Senator Jan Dobrzyński: Napiszcie zapytanie.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale biskup zatwierdził?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Jeszcze raz bar-

dzo apeluję o ciszę. Proszę o zadanie pytania…)
Jeżeli mogę przerwać, to powiem jeszcze, odno-

śnie do sprawozdania, że była też taka wątpliwość, 
dotycząca pierwszego akapitu, czy Mieszko I przy-
jął chrzest w obrządku łacińskim czy w obrządku 
wschodnim. Były takie… Ale nie było wniosku for-
malnego, tak więc żeśmy nie głosowali.

(Senator Jan Dobrzyński: Ale dylematy!)
(Senator Stanisław Kogut: W łacińskim.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Oczywiście, za tymi pytaniami kryją się poważ-

ne…
(Głos z sali: Jakieś błędy.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę o ciszę.)
…przemyślenia i różnice w podejściu historycz-

nym.
Zapytam pana senatora: czy w średniowieczu, 

w stosunku do władców, „hołd” oznaczał coś innego 
niż „cześć”?

(Głos z sali: Hołd pruski.)
Ja nie wiem oczywiście, czy pan jest historykiem.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest, jest historykiem.)
Jest, tak?
(Senator Jan Hamerski: Kim jest Bogdan 

Borusewicz z wykształcenia?)
(Senator Stanisław Kogut: Historyk.)

Senator Robert Gaweł:
Chciałbym przypomnieć panu marszałkowi, jako 

historykowi, że hołd w okresie średniowiecza miał 
wymiar prawny. Przypomnę tylko dwa takie wy-
darzenia z historii Polski, które miały bardzo duże 
znaczenie, a mianowicie najbardziej znany z hołdów, 
czyli hołd pruski…

(Senator Piotr Zientarski: Lenny.)
(Senator Waldemar Bonkowski: I ruski.)
…oraz hołd ruski. To są dwa bardzo waż-

ne akty prawne, które zostały złożone w XVI 
i w XVII w., przed obliczem, przed majestatem króla 
Rzeczypospolitej.

(Senator Czesław Ryszka: Marek kiwa głową, to 
chyba tak było.)

(senator R. Gaweł)
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Poznań, budzi żywą dyskusję wśród archeologów, hi-
storyków – to bez wątpienia taki chrzest władcy miał 
miejsce. I nie jest kwestią uchwały ani merytorycz-
nego podejścia do tej uchwały z naszej strony to, czy 
Mieszko  I podjął decyzję na podstawie przemyśleń 
politycznych, czy podjął ją na podstawie nawrócenia 
z pomocą swojej żony Dąbrówki – są również takie 
watki – czy też z innych przyczyn. Taki fakt miał 
miejsce i bez wątpienia jest to fakt historyczny. Po 
dwóch latach powstało pierwsze polskie biskupstwo 
misyjne w Poznaniu. Dalszy okres kształtowania 
państwowości – tu się zgadzam – był już w okresie 
Bolesława Chrobrego.

My będziemy, proszę państwa, w kwietniu ob-
chodzili wielkie uroczystości z tym związane, które 
rozpoczną się w Gnieźnie 14 kwietnia, a potem dalsza 
część będzie miała miejsce w Poznaniu, i myślę, że 
będzie przygotowana odrębna uchwała, którą podej-
mie Zgromadzenie Narodowe.

Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania w związ-
ku ze zwrotami, które zostały tu użyte, ale wydaje 
mi się, że kwestie dotyczące samej historii, okresu 
Mieszka I i budowania państwa polskiego, są już 
wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny przez wielkie 
autorytety naukowe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja powiem może tak: pewnie mało kto z nas – 
przynajmniej nie ja – podawałby w wątpliwość fakt 
doniosłości chrztu Polski, właśnie ze względu na roz-
wój naszej państwowości w okresie późniejszym itd., 
ale jeśli chodzi o historiografię, to mamy niewątpliwie 
do czynienia z jakąś mitologizacją samego Mieszka I, 
towarzyszących mu postaci i okoliczności. To wszyst-
ko jest dziś spowite mgłą historii i możemy tylko się…

(Rozmowy na sali)
…i możemy się…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo pro-

szę panów o ciszę.)
Możemy się, Szanowni Państwo, zaledwie do-

myślać, jak się zachowywał i kim był Mieszko I, na 
podstawie tego, jak się zachowywali inni władcy tego 
typu w tym czasie i na terenie tej części Europy. I mo-
żemy sobie powiedzieć… można domniemywać, że 
był to zabijaka i zapewne palił, gwałcił i na porządku 
dziennym były…

(Poruszenie na sali)
Ja mówię… Ja mówię, jak to wtedy… Ale…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, no ja naprawdę…

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, czy rozważaliście państwo…
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Ciii.)
…nieoddawanie w 1050. rocznicę chrztu Polski 

czci Mieszkowi I, tylko uznanie dla aktu przyjęcia 
chrztu przez Polskę? Bo ja mam trochę wątpliwości 
co do tego aktu hołdu pierwszemu władcy Polski, 
Mieszkowi I. Ja nie jestem historykiem, ale z tych 
przekazów, które znam, wynika, że Mieszko I był 
raczej wątpliwej jakości chrześcijaninem. Przyjął 
chrześcijaństwo bardziej z powodów politycznych niż 
z powodów moralnych czy etycznych. To uzasadnie-
nie też budzi pewne wątpliwości. Czy wy pytaliście 
historyków o pewne sformułowania? Bo akt dopeł-
nienia państwowości za czasów Mieszka I… To też 
jest sformułowanie dosyć wątpliwe jako stwierdzenie 
historyczne. Ten akt tworzenia państwowości toczył 
się długo. Tak jak ja pamiętam – tak wynika ze źródeł, 
które ja poznawałem – takim scalaczem tej państwo-
wości był raczej Bolesław Chrobry, a nie Mieszko I. 
On zapoczątkował tworzenie tej państwowości, ale 
trudno powiedzieć, że to on dopełnił tego aktu. Tak 
że te sformułowania, które tu zostały użyte, mają sens 
bardziej ideowy niż zgodny z prawdą historyczną. 
Takie jest moje odczucie, ale prosiłbym o informację, 
czy historycy wypowiadali się na ten temat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
Proszę państwa, gdybym miał teraz przedstawić 

całą analizę dotycząca historiografii mówiącej o okre-
sie budowy państwa polskiego, toby czasu do rana nie 
starczyło. Ja tylko powiem w skrócie, że jest jeden 
zapis, który mówi o roku 966 jako o dacie chrztu 
Polski. Jest to łaciński zapis „Mesco dux baptiza-
tur”, i tak to jest zapisane w roczniku. Roczniki to 
były lapidarne zapisy dotyczące ważnego wydarzenia 
związanego z funkcjonowaniem dworu książęcego. 
W okresie Mieszka I możemy mówić o przejściu od 
tego, co jest pierwszym etapem budowy państwa 
polskiego, i jeszcze się nie nazywa Polską, czyli od 
czasu władztwa Polan, poprzez tak zwane państwo 
gnieźnieńskie, które jest jasno określone w dokumen-
cie historycznym „Dagome iudex”… I to wszystko 
razem utworzyło organizm polityczny, który nazwano 
Polską. Jest to ustalone na podstawie badań, które 
były rzetelnie prowadzone od XIX wieku i są prowa-
dzone aż do dzisiaj. Choć do końca nie znamy miejsca 
chrztu – do dzisiaj wskazanie tego miejsca, to, czy to 
było Gniezno, czy to był Ostrów Lednicki, czy to był 



123
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

umieszczenie Mieszka I w kontekście rocznicy chrztu 
jest zasadne, ponieważ to on, a nie inny władca, taką 
decyzję podjął. Ja do końca nie wiem, z jakich wzglę-
dów. Czy tak strasznie zakochał się w Dobrawie, która 
rok wcześniej do Gniezna przybyła i nie dopuszczając 
go do łoża…

(Senator Jarosław Duda: O, to jest najważniejsza 
sprawa!)

(Wesołość na sali)
…uczyła go nowej wiary, czy też przemyślał spra-

wę politycznie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…i aby zabezpieczyć się przed ekspansją nie-

miecką, przyjął chrzest wcześniej, niżby został siłą 
ochrzczony? Dziś nie pora na tego typu dywagacje.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak jest.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Proszę państwa, zabieram głos, ponieważ pan 

przewodniczący próbował naruszyć moje dobra 
osobiste, sugerując, że to ja zamieniłem „hołd” na 
„cześć”. (Wesołość na sali) Ale przyznał się już pan 
senator Pęk. Dziękuję. Ja powiedziałem, że na mękach 
go nie wydam. Tyle że już wiadomo, jak było.

Ja proponowałem co innego. Rzeczywiście, proszę 
państwa, z tym hołdem sprawa wygląda następująco. 
Pan senator ma rację, mówiąc, że było wiele uchwał, 
w których oddawaliśmy hołd. Tylko to jest tak, że 
ten hołd oddawaliśmy ludziom, o których wszystko 
wiedzieliśmy, ludziom, którzy niejako żyją jeszcze 
w naszej świadomości, których dzieła żyją, których 
potomkowie często żyją. Tymczasem w tym przypad-
ku mamy do czynienia z osobą, o której pierwszy raz 
napisano chyba 100 albo 150 lat później.

(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest py-
tanie.)

Uznajemy ją, jak najbardziej, ale to jest wszystko, 
co o niej wiemy. Dlatego oddawanie hołdu Mieszkowi 
I wydawało mi się jednak trochę przesadą, pewnym 
zadęciem.

(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest pyta-
nie. Jeszcze się pan marszałek nie nauczył?)

Stąd moja propozycja – po prostu przypomnę – 
była taka, żeby pierwszy akapit brzmiał następują-
co: decyzja pierwszego historycznego władcy Polski 
Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim 
w roku 966…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 
ale jesteśmy…)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę. A pani senator przypominam, że zadajemy 
pytania trwające nie dłużej niż minutę i związane 
z tematem obrad.)

Ale może pan uciszyć swoich kolegów, Panie 
Marszałku? Naprawdę bardzo proszę.

Moje pytanie… Ponieważ nie jesteśmy w stanie 
my, senatorowie, tutaj roztrząsać… Zwykle w przy-
padku tego typu uchwał postępuje się tak, że konsul-
tuje się ich projekty z wybitnymi historykami oraz 
językoznawcami.

(Senator Czesław Ryszka: Ręce opadają.)
I chciałabym zapytać o to, czy pan wnioskodaw-

ca zrobił coś takiego… Bo mnie tutaj też się… No, 
nie jestem zachwycona pewnymi sformułowaniami. 
Dlatego że czymś innym jest wspominanie…

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

o ciszę.)
Czymś innym jest wspominanie faktu i zupełnie 

czymś innym jest oddawanie hołdu czy czci człowie-
kowi, o którym naprawdę kompletnie… no, niewiele 
wiemy, poza tym jednym – że został ochrzczony. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę.

Senator Robert Gaweł:
Powiem w ten sposób: skończyłem dobrą uczel-

nię w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
miałem zaszczyt słuchać wykładów wybitnych pro-
fesorów mediewistów, przez 25 lat uczyłem historii 
w liceum i nigdy takie wątpliwości jak te dzisiaj… 
(Wesołość na sali, oklaski) …mnie nie naszły.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Ręce opadają! No ręce 

opadają!)
Czy Mieszko I robił złe rzeczy, czy gwałcił? 

Wydaje mi się, że powinniśmy…
(Senator Czesław Ryszka: Niech żyją blondynki!)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…trochę powściągnąć tutaj naszą rozbudzoną 

wyobraźnię, bo przecież mówimy o fakcie, że był to 
pierwszy historyczny władca Polski – „historyczny” 
tzn. wymieniony w źródłach, w źródłach jest jego 
imię. Gall Anonim opisuje, jak wyglądała sytuacja, 
kiedy rodziła się dynastia Piastów. I ja też mógłbym 
dalej ciągnąć ten wątek, ale po co? Wydaje mi się, że 

(senator B. Zdrojewska)
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(senator M. Borowski) Tak, zamienię wypowiedź w pytanie.
Czy pan senator sprawozdawca nie uważa, że ta 

dyskusja została wywołana tym, że akcent położony 
jest na Mieszka I, a nie chrzest, i że to jest błąd?

(Senator Czesław Ryszka: To jest hołd dla wyda-
rzenia.)

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Janina Sagatowska: To nie jest pytanie.)
(Senator Stanisław Karczewski: To nie było py-

tanie.)
(Senator Czesław Ryszka: To jest hołd dla Mieszka I.)
Panie Senatorze, proszę o ustosunkowanie się do 

pytania.

Senator Robert Gaweł:
Nie, nie uważam tak. (Oklaski)
(Senator Piotr Zientarski: Tego jeszcze nie było.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddając ku chwa-

le cześć… A miało być: składając hołd. Moim zda-
niem oczywiście „hołd” lepiej oddawałby sens tego 
wydarzenia. A więc: oddając cześć Mieszkowi I, wy-
raża równocześnie przekonanie, że decyzja przyjęcia 
chrztu w obrządku zachodnim w 966 r. miała fun-
damentalne znaczenie dla dziejów narodu i państwa. 
I, co senator sprawozdawca już przypomniał, w tym 
duchu będziemy obchodzić w kwietniu jubileusz 
1050-lecia chrztu Polski. Właśnie, co senator Gaweł 
również przypomniał, 14 kwietnia odbędą się uro-
czystości z udziałem episkopatu Polski w Gnieźnie, 
a 15 kwietnia w Poznaniu zbierze się Zgromadzenie 
Narodowe, czyli będą obrady Sejmu i Senatu.

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

o ciszę.)
Mówiąc w największym skrócie: obchodzony 

jubileusz symbolicznego początku dziejów narodu 
Polaków bardzo trafnie ujął arcybiskup łódzki Marek 
Jędraszewski, mówiąc, że przed 1050 laty niebo 
otwarło się nad ludem Polan. A ktoś inny pięknie 
dodał, że równocześnie na lud Polan padł cień krzyża 

(Senator Stanisław Karczewski: Regulaminu się 
trzeba nauczyć.)

…miała fundamentalne znaczenie…
(Senator Stanisław Karczewski: Teraz są pytania, 

Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 

ja wielokrotnie prosiłem o zadawanie pytań trwają-
cych nie dłużej niż minutę, związanych z tematem 
posiedzenia.)

Dobrze, ale musiałem to wyjaśnić. I chciałbym…
(Senator Stanisław Karczewski: Na końcu proszę 

dyskutować. Teraz są pytania.)
Chciałbym, Panie Marszałku, zaproponować, choć 

to nie jest doskonała uchwała, ale już jest, żeby już 
zakończyć ten temat, bo mamy ważniejsze sprawy, 
i ją przyjąć. I tyle. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Właśnie o to mi szło, żeby ten biedny i kochany 

nasz książę Mieszko I już nie stał się…
(Senator Stanisław Karczewski: Mikrofon trzeba 

włączyć.)
A panu gratuluję tych 20 lat…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o włą-

czenie mikrofonu i zadanie pytania.)
Chciałbym powiedzieć, że uchwała jest bardzo 

dobra i trzeba ją przyjąć, tak jak jest. I to tyle. Przez 
10 lat miałem do czynienia z uchwałami i one nigdy 
nie były przedmiotem takiej powszechnej debaty, bo 
każdy się na tym zna.

(Głos z sali: Panie Senatorze, ale to jest…)
Żałuję, że to nie w Krakowie Mieszko I się 

z Dąbrówką spotkał i że tam nie odbył się chrzest, 
ale naprawdę piękna okoliczność i dziękuję bardzo 
panu Borowskiemu, że zechciał…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Tam smok wa-
welski mieszka.)

Tak. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator, pan marszałek Borusewicz. Bardzo 

proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja w formę pytania swoją wypowiedź…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Zamienisz.)
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w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. 
(…) Pracowała więc nad nawróceniem swego małżon-
ka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca”. I z tego obra-
zowego opisu niemieckiego kronikarza jednoznacznie 
wynika, że przyjmując chrześcijaństwo, książę osobi-
ście, a później cała społeczność Polan, ubogacili swoje 
życie o siłę wiary, czerpali obficie z łaski sakramentu, 
żyli ewangelią Chrystusa. I w konsekwencji w 2 lata 
po chrzcie Mieszka powstało… Mieszko założył 
i uposażył w Poznaniu pierwsze misyjne biskupstwo 
podlegające bezpośrednio Rzymowi. Biskupem zo-
stał Jordan sprowadzony przez Mieszka do Poznania. 
I znowu była to niezwykle ważna, dalekowzroczna 
decyzja, ponieważ tego samego roku utworzono ar-
cybiskupstwo w Magdeburgu, które później rości-
ło sobie pretensje do zwierzchnictwa nad ziemiami 
słowiańskimi leżącymi na wschód od Łaby. Biskup 
Jordan szczęśliwie odcinał Kościół polski od wpły-
wów niemieckich.

Co dało przyjęcie chrześcijaństwa w wymia-
rze politycznym? Przede wszystkim, jak już wspo-
mniałem, jednoczyło lechickie plemiona w jedno 
państwo Piastów. Dawne pogańskie bogi uosabia-
ły Polskę plemienną, rozbitą na wiele drobnych 
księstewek, natomiast nowa religia wnosiła nowy 
porządek prawny i społeczny, tworzyła z państwa 
jednolity naród. Książę wspierał się na Kościele 
i duchowieństwie, i nawzajem: duchowieństwo 
popierało władzę książęcą, wzmacniając w ten 
sposób trwałość panowania dynastii. Poprzez du-
chownych pochodzących początkowo z obcych 
krajów Mieszko miał otwarty dostęp do kultury 
zachodniorzymskiej. Polska, korzystając z niej, mo-
gła rozwinąć własną kulturę narodową, utrwalać 
chrześcijańską tożsamość, umacniać się wewnętrz-
nie i zewnętrznie.

Mieszko I zmarł 25 maja – data potwierdzona hi-
storycznie – 992 r. i został pochowany w katedrze po-
znańskiej. Był władcą niepospolitym, budowniczym 
państwa, które trwa od ponad tysiąca lat. Właśnie 
Mieszka I można nazwać ojcem ojczyzny, choć na 
arenę międzynarodową wprowadził Polskę jego na-
stępca, najstarszy syn, Bolesław zwany Chrobrym, 
pierwszy koronowany król państwa polskiego.

I taka refleksja na koniec, a właściwie chyba ważne 
pytanie: co jako Polacy, jako państwo polskie uczy-
niliśmy dzisiaj z naszym chrztem? Przypomnę, że 
przez wszystkie stulecia Polska była bastionem wiary 
katolickiej i myślę, że także dziś wobec powszechnej 
kapitulacji Zachodu wielu uważa Polskę za ostatni 
szaniec chrześcijaństwa. Ale czy, bijąc się w piersi, 
Polska rzeczywiście, naprawdę jest tym szańcem? 
Czy wytrwamy w obliczu wyzwań swego rodzaju 
czasów pogardy? Mam na myśli upadek w Europie na-
uczania Kościoła o monogamicznym małżeństwie czy 
o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

i dosłownie stworzył naród Polaków. Faktycznie ze 
zlepka ówczesnych pogańskich plemion zrodził się 
wówczas chrześcijański naród. I tak ten naród trwa 
do dzisiaj.

Ponieważ tu było trochę historycznych pytań, 
a nawet wątpliwości, to zajrzyjmy nieco w historię. 
Powiem tak: zanim w chrześcijańskich kronikach 
pojawiło się imię księcia Polan Mieszka I, był on po-
ganinem, a jego księstwo najeżdżali zbrojnie pogra-
niczni margrabiowie niemieccy, nawracając mieczem 
i ogniem czcicieli słowiańskich bogów. Dla jednoczą-
cego się wówczas państwa Polan potężne cesarstwo 
niemieckie, dążące do opanowania całej Europy, sta-
nowiło ogromne zagrożenie. Dlatego książę Mieszko 
postanowił dobrowolnie uznać zwierzchnictwo ce-
sarza, ograniczające co prawda jego suwerenność, 
ale pozwalające kontynuować proces umacniania 
jedności plemion Polan. W zamian za to, jak wiemy, 
jako lennik zachodniego władcy zobowiązywał się 
wystawić kilkuset zbrojnych na cesarskie wyprawy 
oraz wypłacać rocznie określoną sumę pieniędzy. 
Cesarz zaś obiecał za to nie wtrącać się do spraw 
wewnętrznych kraju Mieszka. Nie krępował też spe-
cjalnie jego polityki zagranicznej, a co najważniejsze 
zapewniał ochronę przeciw najazdom przygranicz-
nych niemieckich margrabiów. Ale Mieszko I szyb-
ko się zorientował, że jako lennik cesarza będący 
poganinem nie może zawrzeć partnerskiego układu 
z cesarstwem, bo według ówczesnych poglądów ple-
miona pogańskie nie należały do państwa bożego na 
ziemi, lecz do królestwa szatana. Traktowano więc 
ich władców z pogardą jako sługi starych bogów i złe-
go ducha. W tej sytuacji właśnie przyjęcie chrztu 
było właściwie jedyną szansą na umocnienie i zjed-
noczenie młodego państwa. Książę Mieszko działał 
jednak roztropnie. Nie chcąc poprzez chrzest jeszcze 
bardziej uzależnić się od Niemców, postanowił nową 
wiarę przyjąć od Słowian, od Czechów. Poprzedził 
akt chrztu z 966 r. układem przyjaźni przez małżeń-
stwo z Dąbrówką, córką księcia czeskiego Bolesława 
Okrutnego. Rok później Mieszko przyjął chrzest. Jak 
tu już wspomniano, nie jest pewne, gdzie ten chrzest 
się odbył. Wiadomo jednak, że odbył się w Wielką 
Sobotę 14 kwietnia. Pierwszy polski kronikarz Gall 
Anonim, piszący o chrzcie Mieszka, uważał, że nie 
tylko przyczyny polityczne legły u podstaw przejścia 
księcia na chrześcijaństwo. Nie sposób pominąć siły 
przyciągającej nowej wiary, sakramentów Kościoła, 
bożej łaski, a także wpływu samej Dąbrówki na męża. 
Nieprzychylny Polsce biskup Merseburga Thietmar, 
żyjący w tamtym czasie, wspomina wyraźnie o tym, 
że: „Owa wyznawczyni Chrystusa – Dąbrówka – wi-
dząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich 
błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, 

(senator C. Ryszka)
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(senator C. Ryszka) Pan senator Fedorowicz mówił o Krakowie. 
Oczywiście w Krakowie jest wiele takich miejsc, 
które ten czas sprzed 1050 laty pamiętają, począwszy 
od reliktów Katedry Wawelskiej. Są spory, który był 
pierwszy, a który drugi, ale jest wśród tych reliktów 
miejsce specjalne: Rotunda świętego Feliksa i święte-
go Adaukta z X wieku, którą w latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia profesor Szyszko-Bohusz odnalazł 
w budynku kuchni królewskich i która w kilkudzie-
sięciu procentach, może 60%, a może 70% przetrwała. 
Na podłodze tej rotundy jest teraz szyba, pod któ-
ra widać kamienie, po których na pewno chodził 
Chrobry – może Mieszko nie, ale Chrobry na pewno.

A przy okazji nawiązania do Krakowa – pamiętam 
rok 1966 i tę okrutną walkę z Kościołem i z jubile-
uszem chrztu Polski, jaką wydano. Pamiętam, jak na 
krakowski rynek masowo zwożono z fabryk robot-
ników, było spotkanie z panem Cyrankiewiczem, tak 
żeby wierzący nie udali się na Wawel. Oczywiście oni 
z rynku poszli na Wawel, było ich jeszcze więcej, na 
Wawelu w tym dniu była kopia obrazu Matki Bożej 
z Jasnej Góry. A następnego dnia odbyła się uroczysta 
procesja, po raz pierwszy tak uroczysta, i od tamtego 
czasu odbywa się taka uroczysta procesja z Wawelu 
na Skałkę z relikwiami świętego Wojciecha, świętego 
Stanisława i wielu innych świętych tego tysiąclecia. 
Warto też przypomnieć, że przecież w jednym czasie, 
w odstępie kilku dni, odbywają się dwie takie wielkie 
procesje: jedna w Gnieźnie, a druga w Krakowie – 
i jest tak już od 50 lat. Dużo by można mówić, ja może 
bym powiedział w sposób niezwykle wzruszający, że 
należałoby przed tą historią i przed tymi wielkimi 
dziełami z szacunkiem uklęknąć.

Dlatego zgłaszam dwie poprawki. Jedna to powrót 
do słów „składa hołd” – i myślę, że Senat podejmie 
decyzję, która z tych wersji jest prawidłowa.

I druga poprawka, niezwykle istotna. Otóż 
w czwartym akapicie, w druku nr 60 S, jest zdanie: 
„Wypływający z chrześcijańskiej wiary system war-
tości stał się od tej pory i pozostaje do dziś funda-
mentem lub punktem odniesienia”. No, nie może być 
„lub”. No, nie może. To jest osłabiające… To każdy so-
bie coś wybierze, jeden – fundament, a drugi – punkt 
odniesienia? Domyślam się, że autorzy tej poprawki 
dostrzegli, że w tym zdaniu pojawiało się dwa razy 
„i”, bo było tak: „Wypływający z chrześcijańskiej 
wiary system wartości stał się od tej pory i pozostaje 
do dziś fundamentem i punktem odniesienia”. I tak 
było dużo lepiej. Można w języku polskim używać 
dwa razy „i” w jednym zdaniu. Można, ale jeżeli ko-
goś to razi, to ja bym proponował zastąpić to pauzą. 
Wówczas by to brzmiało tak: „Wypływający z chrze-
ścijańskiej wiary system wartości stał się od tej pory 
i pozostaje do dziś fundamentem – ważnym punktem 
odniesienia w wyborach Polaków aktywnych w służ-
bie Narodu i Państwa”.

Dlatego świętując ten doniosły jubileusz, nie za-
pominajmy o wyjątkowej szansie, jaką otrzymaliśmy, 
a konkretnie pamiętajmy o naszej historycznej, reli-
gijnej i narodowej tożsamości. Pamięć o tym jest nam 
szczególnie potrzebna obecnie w obliczu prawdziwe-
go najazdu na Europę ludów z Bliskiego Wschodu, 
z Afryki, z Azji, ludów o wrogiej wręcz nam religii, 
kulturze i obyczajach. Dlatego nie pomijając potrzeby 
solidarności z cierpiącymi, wygnanymi czy biedny-
mi, potrzebne nam są cnoty wytrwałości i mądrości, 
odporność na manipulacje, duma z faktu, że jesteśmy 
Polakami, chrześcijanami.

Nie ukrywam, że z taką dumą ogarniam zmia-
ny w naszej ojczyźnie, jakie zainicjował prezydent 
Andrzej Duda oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Dziękuję za wysłuchanie. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Czudowską.
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 

ja uzyskałam wyjaśnienia w dyskusji i rezygnuję ze 
swojej wypowiedzi. Dziękuję panu.) (Oklaski)

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zgłosić dwie istotne poprawki, ale za-

nim to zrobię, jednak chciałbym zaznaczyć, że to jest 
niezwykle ważna uchwała, tak jak ważny jest ten 
jubileusz. Trzeba przecież powiedzieć, że od 1050 lat 
splatają się dzieje narodu, państwa i Kościoła. I mu-
szę powiedzieć, że świadomość tych dziejów powo-
duje mój niedosyt, że ta uchwała jest taka krótka. 
Bo przecież rozumiem, że ten jubileusz to nie tylko 
okazja, żeby powrócić do wydarzeń sprzed 1050 lat, 
o czym pięknie opowiadał pan senator Ryszka, ale 
także okazja do spojrzenia na cały ten czas, na wie-
le imion wielkich Polaków, począwszy od świętego 
Wojciecha – który nie był Polakiem, ale wiemy, że 
się w naszej historii zaznaczył – poprzez świętego 
Stanisława ze Szczepanowa, świętą Jadwigę, wymie-
nionego w uchwale Mieszka, Chrobrego, Łokietka, 
Kazimierza Wielkiego Jagiellończyka i wielu, wie-
lu innych, aż po umiłowanego, ukochanego Jana 
Pawła II Wielkiego, z którym mogliśmy rozmawiać, 
którego mogliśmy widzieć i ściskać jego dłonie. Aż 
onieśmiela ten wielki czas i wielkie dzieło i aż trudno 
podjąć wysiłek spisania tego, dlatego być może ten 
krótki tekst jest dobrą odpowiedzią.
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(senator K. Wiatr) się taka jednoznaczna informacja, której zabrakło. 
Zdanie, które w związku z tym proponuję, żeby zo-
stało umieszczone w tekście – mogłoby się ono zna-
leźć bezpośrednio po piątym akapicie, przedostatnim 
– moim zdaniem powinno brzmieć bardzo prosto 
i informacyjnie: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanawia rok 2016 r. Rokiem Jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski”.

I poprawka druga będąca tego konsekwencją. 
Tytuł byłby zmieniony, to znaczy wzbogacony, i miał-
by następujące brzmienie: „Annus Domini MMXVI 
Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski”.

Dlaczego wydaje mi się, że jest to szalenie ważna, 
także merytorycznie, poprawka? Otóż dlatego, że 
intencją naszą, jak mi się wydaje, powinno być to, 
żeby Senat jako izba refleksji zachęcał w roku 2016 do 
refleksji. To znaczy zachęcał do tego, by w przestrzeni 
państwa polskiego odbyła się debata, dyskusja na 
temat naszych fundamentów, na temat tego, skąd je-
steśmy. Znowu odwołując się do pracy pana profesora 
Andrzeja Nowaka, powiem, że jego główna teza, do-
tyczącą chrztu przyjętego przez Mieszka I, jest taka, 
że przyjęliśmy – choć sam Mieszko zapewne jeszcze 
tego nie wiedział w momencie przyjmowania chrztu 
– dziedzictwo krajów basenu Morza Śródziemnego, 
a w tym dziedzictwie z pokolenia na pokolenie odkry-
waliśmy coraz więcej. Wśród tych darów – okazało 
się, że dla narodu polskiego jest to darem z tego kręgu 
kulturowego najwyższym – był dar wolności. To jest 
bardzo ciekawa teza wypływająca z tego aktu, który 
się w 966 r. odbył.

I druga refleksja będąca oczywistością, ale – prze-
praszam, że znów to powiem – do tej pory nikt tego 
wprost tutaj nie powiedział. Ja zatem przypomnę. 
Chrzest święty tak samo w 966 r., jak i w 2016 r. jest 
sakramentem.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
Sakramentem. A zatem nawet jeżeli Mieszko I, 

przyjmując chrzest – nawet jeżeli państwo mają jakąś 
wiedzę tajemną na ten temat – nie był do końca świa-
dom, co się za tym kryje, to biskup, strona, która go 
chrzciła, na pewno doskonale o tym wiedział. A co 
to znaczy przyjąć chrzest? To znaczy wyrzec się sza-
tana. Przyjąć chrzest, to znaczy wejść do Królestwa 
Bożego w przyszłości, a dziś, wyrzekając się zła, 
wprowadzić w porządku doczesnym dobro. I to jest 
to dziedzictwo. To jest to dziedzictwo nasze, które 
mamy. Żeby poddać to dobrej refleksji, warto, jak 
mi się wydaje, wskazać, że Senat jako właśnie izba 
refleksji ustanawia tenże rok 2016 rokiem jubileuszu 
1050-lecia chrztu Polski. 

Jest to tym bardziej ważne – przepraszam, że 
jeszcze jedno zdanie powiem – że niestety do dziś 
nie mamy muzeum historii Polski, takiego muzeum, 
które by miało swoją wystawę, a w związku z tym 
swój przekaz dotyczący 1050 rocznicy chrztu Polski. 

Takie poprawki składam, chyląc czoła i klęka-
jąc przed wspaniałymi dziejami naszej ojczyzny. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym wnieść dwie poprawki, przy 

czym jedna jest konsekwencją drugiej. Zanim jednak 
to nastąpi, mała wstępna opowieść. Mianowicie rzecz 
jasna chciałbym się ustosunkować do niektórych wy-
powiedzi, które padły tutaj podczas krótkiej wymiany 
pytań, która to wymiana pytań stała się już dysku-
sją. Przy całym szacunku dla wszystkich państwa 
senatorów, proponuję tym osobom, które wykazały 
swoją aktywnością, że są zainteresowane zgłębianiem 
wiedzy na temat tego wydarzenia sprzed 1050 lat, by 
zajrzały do najnowszej książki, bardzo syntetycz-
nej, a jednocześnie dającej obraz naszej dzisiejszej 
wiedzy, naszego stanu wiedzy na temat tego, co się 
zdarzyło 1050 lat temu. To jest pierwszy tom syntezy 
dziejów Polski, zapowiedzianej jako sześciotomowa, 
autorstwa pana profesora Andrzeja Nowaka. Mam na-
dzieję, że dla wszystkich państwa jest to na tyle ważny 
autorytet w naszej korporacji historycznej, iż opisana 
tam historia chrztu będzie przynajmniej stanowiła 
punkt odniesienia, jeśli nie fundament. I proponuję, 
żeby państwo najpierw przeczytali ten fragment, li-
czący około 40 stron, a później ewentualnie podnosili 
kwestie dotyczące tego, co wiemy dziś o tym, co się 
wydarzyło w 966 r. Przepraszam za lekką złośliwość, 
ale ja sam nie zabieram jak na razie zbyt często głosu, 
ponieważ mam świadomość, że naprawdę jest bardzo 
wiele obszarów wiedzy, w których nie jestem czło-
wiekiem na tyle kompetentnym. Bez mojego głosu 
Senat wytrzyma, a Polska się nie zawali. I radziłbym 
także podchodzić do naszej korporacji historycznej… 
(Oklaski) Ale to oczywiście złośliwość, za którą prze-
praszam – zresztą głównie nieobecnych, w związku 
z tym proszę przekazać, jeśli można.

A teraz już kwestie zdecydowanie merytorycz-
ne, czyli tenże tekst. Otóż wydaje mi się, że naszą 
intencją jest… Przy czym od razu powiem, że kon-
sultowaliśmy to ze sobą, tzn. ja z panem senatorem 
Robertem Gawłem, w związku z czym jest to pro-
pozycja, która jest także przez niego akceptowana. 
Intencją naszą powinno być to, by uczynić ten rok, 
tzn. rok 2016, rokiem jubileuszu 1050-lecia chrztu 
Polski. A zatem chodzi o to, żeby w tekście znalazła 
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(senator J. Żaryn) mówić o takich wartościach, jak: „Nie zabijaj” czy 
„Nie kradnij”, to można powiedzieć, że dzisiaj są to 
nie tylko chrześcijańskie wartości. Prawda? Zgoda. 
W związku z tym nie ma co się odwoływać tylko 
do wartości chrześcijańskich. W Polsce są chrześci-
janie, są muzułmanie, są żydzi, są wreszcie ludzie 
niewierzący – i wszyscy ten katalog uznają po prostu, 
a niekoniecznie dlatego, że jest on chrześcijański. Ja 
przypomnę, że za Hammurabiego też była zasada: ząb 
za ząb, oko za oko; nie wolno było zabijać.

(Senator Jan Żaryn: Ale Mieszko nie żył w tam-
tych czasach.)

Więc niestety dzisiaj tym depozytariuszem chrze-
ścijańskich wartości jest Kościół i to Kościół wyzna-
cza pewne zasady oraz pewne ramy działania, i oczy-
wiście katolicy powinni się do nich stosować. To jest 
jasne. No ale popatrzmy, jak wygląda sytuacja. Czy 
w takich sprawach, np. jak in vitro, wszyscy zgadzają 
się ze zdaniem Kościoła? Nie. Kościół jest za zaka-
zem in vitro, większość Polaków jest za tym, żeby tę 
metodę można było stosować. Czy w sprawie środ-
ków antykoncepcyjnych nie ma różnicy poglądów? 
Jest. Czy w sprawie ustawy, jeśli chodzi o konwencję 
o zwalczaniu przemocy… Kościół był zdecydowa-
nie przeciw tej konwencji, większość Polaków była 
za. Nie chcę wymieniać innych spraw, bo różnic jest 
znacznie więcej.

W związku z tym uznałem, że ten akapit po prostu 
wciąga nas w dyskusję ideologiczną, dlatego on jest 
niepotrzebny. My mamy się odnieść do wydarzenia, 
które było rzeczywiście ważne dla narodu i państwa, 
i tak jest. Ja jestem człowiekiem niewierzącym, ale 
doceniam ten fakt. Doceniam ten fakt, czy to dlatego, 
że właśnie uchronił państwo przed agresją, czy też 
dlatego, że na pewno zjednoczył różne plemiona, bo 
różnorodność bogów, jaka wtedy istniała, uniemoż-
liwiała to, a monoteizm tutaj działał na jednoczenie 
pozytywnie. I w sumie oczywiście państwo polskie 
i naród polski wiele temu zawdzięcza. I to jak najbar-
dziej podkreślmy, powróćmy nawet do zapisu o ko-
rzeniach cywilizacji, co do którego wcześniej miałem 
wątpliwości, dobrze, w porządku. No ale tutaj pojawia 
się fragment, który wszystkich niejako zobowiązuje 
do tego, aby podpisać się pod współczesnością, pod 
tym, co się dzisiaj dzieje, i ja uważam, że to jest nie-
potrzebne, to po prostu powoduje kontrowersje. Kiedy 
wyraziłem ten pogląd, padła propozycja, żeby słówko 
„i” zastąpić wyrazem „lub”. Dlaczego? Żeby spra-
wa była jasna: mnie to do końca nie satysfakcjonuje, 
ale kompromis na tym polega, że się przyjmuje… Ja 
nie jestem pieniaczem. Dlaczego to słowo „lub” coś 
zmienia? Dlatego że oddziela fundament od punk-
tu odniesienia. Rzeczywiście można powiedzieć, że 
chrześcijaństwo nawet dla tych, którzy są niewierzą-
cy, innej wiary itp., itd., jest z reguły jakimś punktem 
odniesienia w różnych dyskusjach, które podejmuje-

To muzeum, ta wystawa niewątpliwie byłaby takim 
punktem odniesienia na dziś do refleksji dotyczącej 
tego, skąd przyszliśmy i dokąd ewentualnie zmie-
rzamy. Skoro nie ma tej możliwości, to może Senat 
choć w takiej formie pobudzi polski naród do refleksji 
i odkryjemy w roku 2017, że jesteśmy bogatsi o ten 
rok. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Proponowałem przyjąć ten tekst uchwały, cho-

ciaż nie wszystko do końca mi się w nim podobało, 
ponieważ na posiedzeniu komisji dyskutowaliśmy 
te kwestie i z uznaniem odnotowałem postawę pana 
senatora wnioskodawcy, który dążył do tego, żeby ten 
tekst był do przyjęcia dla wszystkich senatorów. Taka 
zresztą powinna być zasada, że tego typu uchwały, 
które dotyczą ważnych postaci, ważnych wydarzeń, 
które wszyscy Polacy powinni doceniać, powinny być 
tak formułowane, żeby nie budziły u nikogo jakichś 
zdecydowanie negatywnych emocji. I wydawało się, 
że tak jest, więc tak żeśmy to uchwalili. Jak powia-
dam, była dyskusja wokół tego, czy hołd, czy cześć… 
W porządku. Ja jeśli chodzi o pierwszy akapit, byłem 
innego zdania, uważałem, że ani hołd, ani cześć, tylko 
że trzeba po prostu odnotować tę decyzję i stwierdzić, 
że miała ona fundamentalne znaczenie dla dziejów 
narodu i państwa. Ale zaproponowano inny wariant. 
Zgoda. No ale niestety w momencie, w którym pan 
senator Wiatr proponuje niejako odwrócić to, co jest 
w czwartym akapicie, chcę jasno powiedzieć, że… 
uchwała może być przyjęta i będzie przyjęta, ale na 
pewno nie będzie jednogłośnie przyjęta. Otóż przypo-
mnę, że ten czwarty akapit brzmi tak: „Wypływający 
z chrześcijańskiej wiary system wartości stał się od 
tej pory i pozostaje do dziś fundamentem i punk-
tem odniesienia w wyborach Polaków, aktywnych 
w służbie Narodu i Państwa”. Z całą pewnością przez 
długi okres można było tak powiedzieć. Ale czy tak 
jest dzisiaj? Czy rzeczywiście dzisiaj wszyscy Polacy 
kierują się tymi wartościami, które wyznacza im 
Kościół? Bo te chrześcijańskie wartości, o których 
tutaj mówimy, są wyznaczane przez Kościół, co jest 
zupełnie oczywiste.

(Głosy z sali: Nie.)
Tak, dlatego że trudno powiedzieć, o jakich chrze-

ścijańskich wartościach mamy mówić. Jeżeli mamy 
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(senator M. Borowski) stwierdzenie, że każdy człowiek z natury jest wol-
ny, jest właściwie jakąś abstrakcją, która kłóci się 
z elementarnym empirycznym doświadczeniem. To 
zakorzenione w nas przekonanie, że każdy z nas jest 
indywidualnie wolny, zostało przyniesione przez 
chrześcijaństwo, i to przyniesione jako przesłanie 
religijne, bo uzasadnieniem tego było odniesienie do 
Boga. To, że Bóg każdego kocha, że Bóg troszczy się 
o każdego indywidualnego człowieka, to jest z punktu 
widzenia empirycznego doświadczenia coś komplet-
nie niezrozumiałego, dziwacznego. I poprzez wieki ta 
idea tak się utrwaliła dzięki chrześcijaństwu, że my 
w nią dzisiaj w Europie wierzymy w sposób… także 
ludzie, którzy o chrześcijaństwie już jakby zapomnie-
li, dla których chrześcijaństwo jest czymś obojętnym 
albo nawet widzą w chrześcijaństwie jakby przeciw-
nika czy zagrożenie dla wolności. A więc w tym 
sensie… Widzę wielką wartość również w tym, że 
dziś w tej naszej polskiej perspektywie wracamy do 
źródeł, do chrztu, który był 1050 lat temu i chcemy 
przywołać właśnie tę pamięć jako fundament, a nie 
tylko jako jakiś ulotny, względny punkt odniesie-
nia. I, Panie Marszałku, myślę, że to, co mówię, nie 
powinno nas dzielić, mimo że pan ma inny pogląd 
religijny, światopogląd itd. Czymś bardzo cennym, 
jak mi się wydaje, byłoby to, gdyby pomimo tych 
uwag, które pan zgłosił, ta uchwała przy zachowaniu 
tej myśli, tego przesłania o fundamencie chrześcijań-
skim została tutaj, w tej Izbie, przyjęta jednogłośnie. 
To byłoby naprawdę bardzo cenne i to naprawdę nie 
ma nic wspólnego z jakimś odniesieniem do aktualnej 
roli Kościoła. Chodzi o sprawy naprawdę dużo, dużo 
głębsze. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję panu senatorowi Bobce za to wystąpie-

nie. Chcę powiedzieć, że… Ja nie chcę tutaj rozwijać 
całej dyskusji na tematy ideologiczne, religijne, bo 
naprawdę chyba by nam czasu na to nie starczyło. 
Powiem tylko, że ta wizja, którą pan przedstawił, 
ta argumentacja, którą pan przedstawił, jest z całą 
pewnością argumentacją idealną, ale jak wygląda-
ła historia, to my doskonale wiemy. Kto korzystał 
z tej wolności, a kto nie korzystał z tej wolności, co 
Kościół popierał, a czemu się sprzeciwiał – to wszyst-
ko wiemy z historii. A więc ja bym proponował się 
w to nie wdawać w tej chwili. Chcę zwrócić uwagę…

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

o ciszę.)

my. W związku z tym uznałem, że to może być do 
przyjęcia, i głosowałem za tą uchwałą.

No, ale jeśli poprawka zostanie podtrzymana 
i przyjęta, to siłą rzeczy ja przynajmniej pod nią nie 
będę mógł się podpisać – nie dlatego, żebym nie uzna-
wał roli Mieszka i chrztu, tylko z tych względów, 
o których przed chwilą powiedziałem. I chciałbym, 
żeby to państwo wiedzieli.

(Senator Czesław Ryszka: To nie jest kompromis 
tylko…)

W tej sytuacji wnoszę 2 poprawki. Pierwsza do-
tyczy tego pierwszego akapitu, żeby tam nie było ani 
„hołdu”, ani „czci”. A druga zmierza do skreślenia 
akapitu czwartego. Jeśli akapit czwarty nie zostanie 
skreślony, ale poprawka pana senatora Wiatra zosta-
nie odrzucona, będę mógł za tą uchwałą głosować. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trochę niespodziewanie wywiązała się tutaj bar-

dzo interesująca dyskusja. Chciałbym się odnieść 
do tego, co powiedział pan marszałek Borowski, bo 
dotknął kwestii bardzo istotnych. Ja na nie patrzę 
inaczej.

Sprawa pierwsza, tzn. stwierdzenie pana mar-
szałka, że dzisiaj depozytariuszem tego fundamentu 
chrześcijańskiego jest Kościół i że odwołując się do 
wartości chrześcijańskiej jako fundamentu, automa-
tycznie dajemy wyraz pewnemu podporządkowaniu 
się aktualnej wykładni Kościoła. Panie Marszałku, 
zupełnie nie o to chodzi, to odwołanie się do fun-
damentu chrześcijańskiego jest dużo, dużo głębsze. 
Dzisiaj w Europie, która potrzebuje i poszukuje pew-
nych wartości, i ma kłopot z tożsamością, wskazanie 
na coś, co jest fundamentem i źródłem… To źródło 
na początku było czysto religijne, a Kościół był insty-
tucją, która temu źródłu nadawała pewien wymiar, 
także w sensie politycznym. Ale losy Europy tak się 
potoczyły – a losy Polski w szczególności – że ten 
chrześcijański fundament w pewnym sensie zatracił 
religijny wymiar, za to wprowadził do świadomo-
ści publicznej na trwałe pewne wartości. O jednej 
z nich, kluczowej, powiedział tu pan senator Żaryn. Ta 
wartość to wolność, wolność indywidualna. Przecież 
w czasach, w których rodziło się chrześcijaństwo, 
wolność indywidualna była kompletną abstrakcją. 
Zresztą także dzisiaj, jak się nad tym zastanowić, 
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Bożego, Jego Świątobliwość ogłosił nim rok 2016. 
Pan Jezus na krzyżu umarł za wszystkich. Z nim na 
krzyżu umierało dwóch łotrów. Jeden łotr był zły i nie 
żałował za grzechy, a drugi był łotrem dobrym i żal 
za grzechy wyznał. Ten drugi usłyszał słowa: jeszcze 
tego dnia będziesz ze mną w Królestwie Niebieskim.

(Rozmowy na sali)
Państwo Drodzy, przepraszam, ale niby-katolicy…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo pro-

szę o ciszę.)
Proszę nie robić sobie żartów. Proszę sobie nie 

robić żartów, bo, Drodzy Państwo, to jest sprawa na-
prawdę poważna.

Profesor pan senator Żaryn mówił na temat chrztu. 
Chrzest to jest sakrament. Państwo Drodzy, ten, kto 
chrzci dziecko, wie, że rodzimy się z grzechem pier-
worodnym, a poprzez chrzest ten grzech zostaje usu-
nięty. Jasno pan profesor powiedział, że to jest walka 
z szatanem. I taka jest, Drodzy Państwo, prawda.

Ja całkowicie popieram wystąpienie pana profe-
sora Bobki, który jednoznacznie powiedział, Panie 
Senatorze Borowski, że 10 przykazań Bożych spisa-
nych na tablicy, które na górze Synaj zostały przeka-
zane, to jest rzecz święta. Kościół, odkąd w Wielki 
Czwartek została ustalona ofiara mszy świętej 
w Wieczerniku, całą swoją działalność opiera na 
10 przykazaniach. My tu czasem, Drodzy Państwo, 
żartujemy, ale… Ja powiem tak. Byłem w parlamen-
tach arabskich. Tam rozpoczyna się obrady od słów: 
w imię Boga Wszechmogącego. Niechby się ktoś, 
Panowie, uśmiechnął, gdy prowadzący marszałek roz-
poczyna od słów: w imię Boga Wszechmogącego…

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

o ciszę.)
Niechby się, Drodzy Państwo, uśmiechnął… 

Całkowicie popieram, Państwo Drodzy, propozycję po-
prawek pana profesora Wiatra, pana profesora Żaryna. 
Naprawdę nie wstydźmy się tego, że my jesteśmy 
chrześcijanami i że Mieszko I przyjął chrzest. Wtedy, 
Państwo Drodzy, polityki nie było. Państwo Drodzy, 
Panowie z Platformy, proponuję wziąć Pismo Święte, 
Ewangelię przeczytać i dopiero podejmować dyskusję. 
Kościół święty jest Kościołem grzeszników…

(Rozmowy na sali)
I każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas jest 

grzesznikiem łącznie ze mną, bo jakbym nie był 
grzesznikiem…

(Głos z sali: Pan? Nie…)
Panie Marszałku, niech pozwolą dokończyć.
Jakbym nie był grzesznikiem, tobym do spowiedzi 

nie chodził. A wam przypominam, że jest powie-
dziane, że przynajmniej raz w roku, w czasie wielka-
nocnym, trzeba do spowiedzi świętej przystępować. 
A jak nie przystępuje, to sam się wyklucza z Kościoła. 
Dziękuję.

…że w tym akapicie znajdują się słowa „wybory 
Polaków”. Chodzi o współczesne wybory Polaków, 
nie tylko przeszłe, ale także współczesne. Czyli ten 
system wartości stał się od tamtej pory, i pozostaje 
do dziś, fundamentem i punktem odniesienia, jeśli 
chodzi o wybory Polaków. Pomijam już wybory do 
Sejmu i Senatu, w przypadku których, jak wiado-
mo, kierujemy się różnymi kryteriami. W zwykłych 
wyborach, codziennych, ludzkich, ludzie kierują się 
nie zawsze tą doktryną, o której pan mówi, i ja już 
wymieniałem…. A więc to zdanie musiałoby być 
zupełnie inaczej zbudowane, musiałoby być przebu-
dowane, nie wiem jeszcze jak, bo to jakby nie moja 
rzecz, ja nie byłem wnioskodawcą. Słowo „lub” da-
wało jakąś możliwość pogodzenia sprzecznych po-
glądów. Chcę zwrócić uwagę na to, że w preambule 
do naszej konstytucji została zastosowana właśnie ta 
formuła, z „lub”. Ona umożliwiła pogodzenie różnych 
światopoglądów. Cała reszta jest w porządku.

Notabene, korzystając z okazji, chcę powiedzieć, 
że pan senator Mamątow, którego darzę, że tak po-
wiem, szczerym przyjaznym uczuciem, podszedł do 
mnie i spytał, dlaczego ja jako antykatolik wypowia-
dam się w sprawie chrztu. Po pierwsze, nie antykato-
lik. To w ogóle proszę odrzucić…

(Senator Robert Mamątow: Wszystko pan prze-
inacza.)

(Wesołość na sali)
No, może źle usłyszałem, ale padło, że antykato-

lik… A więc, po pierwsze, chcę powiedzieć, że nie 
antykatolik. Szanuję każdą wiarę i każdego człowieka 
wierzącego pod jednym tylko warunkiem – że w mia-
rę stosuje się do przykazań swojej wiary. W miarę, 
bo ja wiem, że idealnych nie ma. Po drugie, powie-
działem już, że doceniam rolę Kościoła w przeszłości 
i rolę chrztu. Ja nie jestem jakimś zajadłym antyklery-
kałem. To bez sensu… No ale poglądy możemy mieć 
różne. Uważam, że trzeba szukać w tym względzie 
porozumienia. Jeszcze raz podkreślam: najlepiej by-
łoby ten akapit wykreślić, dlatego że on nie wnosi do 
tej sprawy niczego oprócz konfliktowania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Koguta.
(Senator Waldemar Kraska: Ostro, ostro!)

Senator Stanisław Kogut:
Tu nie można ostro, Kolego.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chciałbym ustosunkować się do tego, Panie 

Marszałku Borowski. Mamy Rok Miłosierdzia 

(senator M. Borowski)
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a wszyscy – i z Platformy Obywatelskiej, i z Prawa 
i Sprawiedliwości – sprowadzamy to do sytuacji, 
która nas senatorów w tej sprawie absolutnie kom-
promituje. Każdy zna… Ja jestem ekonomistą, je-
stem także historykiem i pewnie mógłbym się wy-
powiadać w tych sprawach, które dotyczą materii 
związanej z początkami państwa polskiego, bo to 
jest także w jakimś stopniu moje hobby. Nie robię 
tego. Ale wydaje mi się, że powinniśmy jednak, 
patrząc na doświadczenie tej dzisiejszej debaty 
i dyskusji, doprowadzić do sytuacji takiej oto, że 
nad uchwałami, które dotyczą de facto najczęściej 
najważniejszych pod względem świadomości oby-
watelskiej spraw, nie powinniśmy dyskutować, nie 
powinniśmy w ogóle zadawać pytań, bo to obniża 
rangę całego takiego projektu. Proszę zauważcie 
państwo, że w Sejmie, gdzie są takie spory, gdzie 
wszyscy skaczą sobie do oczu, do gardeł, w sprawie 
uchwał absolutnie rzadko jest jakakolwiek dysku-
sja, tam uchwały przyjmuje się w drodze konsen-
susu.

Proszę państwa, my tę uchwałę dzisiaj kierujemy 
do naszych współobywateli, głównie do młodego po-
kolenia. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel 
w szkole powie: moi drodzy uczniowie, poszukajcie 
uchwały Senatu albo Sejmu dotyczącej 1050 roczni-
cy przyjęcia chrztu czy początków państwa polskie-
go. Ten młody człowiek zacznie szukać, znajdzie tę 
uchwałę i ona będzie nie najgorsza. Ale jak zacznie 
czytać nie uchwałę, tylko całe jej jakby otoczenie, 
to, co się działo na posiedzeniu plenarnym, to oceni 
nas w sposób taki, w jaki nigdy nie chcielibyśmy być 
ocenieni. Tu nie ma miejsca na spór. Ten spór w ogóle 
jest niepotrzebny, bo wszystko to, o czym tutaj mówi-
my, powinno być załatwione na posiedzeniu komisji. 
Cóż szkodziłoby, żeby to posiedzenie się przedłużyło 
czy było jeszcze jedno posiedzenie i zapytałoby się 
wszystkich, czy mają do tego jeszcze jakieś uwagi? 
Będzie tydzień później czy nawet dwa tygodnie póź-
niej. Nic się nie stanie.

Po prostu prośba moja jest taka – do pana mar-
szałka, nie ma go tutaj, ale jest pan marszałek Czelej, 
człowiek światły i taki, który rozumie te wszystkie 
sprawy doskonale, sprawy kultury i inne – żeby po 
prostu przedyskutować na posiedzeniu Prezydium 
Senatu kwestię zaniechania takiego sposobu debato-
wania nad uchwałami, bo to kompromituje w sposób 
absolutny nas wszystkich. My się spieramy o słowa, 
a ten spór, jeżeli już, powinien się odbywać na po-
siedzeniu komisji albo Prezydium Senatu zapro-
ponowałoby, aby z tego i tego klubu 2, 3 osoby się 
spotkały, przygotowały, dopracowały tekst uchwały. 
Wtedy robimy to w taki sposób, że nie przynosimy 
wstydu sobie ani Polsce. To są uchwały, które – jak 
mówiłem – dotyczą istoty. To tyle. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gawędę.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt tej uchwały jest projektem naprawdę bar-

dzo ważnym, o wielkiej wadze, jest projektem, który 
pozycjonuje nas w historii, którą dzisiaj tworzymy. 
I bardzo bym prosił Wysoką Izbę o naprawdę wielką 
powagę. Nieważne, czy będziemy oddawali hołd, czy 
cześć, w moim odczuciu i jedno, i drugie się należy, 
bo to kawał historii, w której sami szukamy swojej 
tożsamości. Wartości tworzą byty, które wzajemnie 
na siebie oddziałują. I chciałbym się zwrócić z ta-
kim apelem i prośbą – również do pana senatora 
Borowskiego – żebyśmy razem jako Wysoka Izba, 
jako Senat podjęli tę uchwałę. Chciałbym prosić o to, 
argumentując to tym… Bo być może pan senator nie 
do końca odczytał właściwe intencje i tę dosyć wraż-
liwą różnicę pomiędzy wartościami chrześcijańskimi, 
które są uniwersalne i które Europa chrześcijańska 
przyjęła jako ponadnormatywne, jako coś, co wyzna-
czają wartości, które w żaden sposób –przynajmniej 
przeze mnie, ja tego tak nie odczytałem – w jakikol-
wiek sposób nie są kwestionowane w polskim prawie, 
a tym, co wynika z mojej i na pewno wielu wiary 
wypływającej z wiary katolickiej, chrześcijańskiej. To 
pierwsze… I to jest ponad podziałami, to dla każdego 
z nas ponad wszelką wątpliwość jest bardzo wielką 
wartością – to są wartości, które wypływają z wiary 
katolickiej. I apeluję o to, żeby pan senator na ten mój 
argument zwrócił uwagę. Nie trzeba wierzyć, by przy-
jąć pewne bez wątpienia ponad wielopokoleniowymi 
podziałami… by przyjąć to, co wynika z wartości, 
które od 1050 lat w Polsce funkcjonują. I oby było 
tak dalej. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tą dyskusją, tą debatą nad tą uchwałą czuję się 

trochę zawstydzony. Ważna sprawa, niezwykle 
ważna sprawa, czyli uchwała dotycząca począt-
ków państwa polskiego, początków chrześcijań-
stwa także na naszych ziemiach, no i tego wszyst-
kiego, co stanowi o naszej dzisiejszej tożsamości, 
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Proszę się nie gniewać, ale jeszcze raz go państwu 
przeczytam: „Wypływający z chrześcijańskiej wiary 
system wartości stał się od tej pory i pozostaje do dziś 
fundamentem lub punktem odniesienia w wyborach 
Polaków, aktywnych w służbie Narodu i Państwa”.

Ja bym zwrócił uwagę na tę część „aktywnych 
w służbie Narodu i Państwa”. Takich ludzi było wielu 
w naszej historii i na pewno nadal jest wielu. Pan 
senator Borowski właściwie bardzo delikatnie przed-
stawił pewne zastrzeżenia niejako z punktu widzenia 
osoby niewierzącej. Proszę zwrócić uwagę na to, że 
w historii narodu i państwa aktywnych ludzi, np. 
Żydów, było naprawdę wielu. My, umieszczając taki 
akapit, powinniśmy zapytać społeczności żydowskiej, 
co ona o tym sądzi.

Ja niedawno miałem okazję zwiedzać, i byłem 
zachwycony, Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie. Wydaje mi się, że Żydzi, ludzie tego 
pochodzenia, ludzie tej wiary, mieli duży wkład w hi-
storię Polski i duże znaczenie w historii Polski. Ja 
nie wiem, czy my tym akapitem jakoś ich nie doty-
kamy. Tylko tego typu zastrzeżenie mam. Uważam, 
że bezpieczniej i lepiej byłoby ten akapit usunąć. 
Oczywiście ja nie mówię, że będę głosował przeciw, 
ani nie będę groził, bo nie o to mi chodzi. Mnie chodzi 
o to… Wydaje mi się, że nikt nie chciałby dotknąć 
tych osób – i historycznych, i obecnie żyjących, tych 
jest zapewne niewielu – które jednak na pewno były 
aktywne i miały zasługi w służbie narodu i państwa. 
Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Chrześcijaństwo wy-
szło z judaizmu.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji?
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli: pan senator Wiatr, pan senator 
Żaryn, pan senator Borowski.

Czy to jeszcze głos w dyskusji?
(Senator Jan Żaryn: Nie, nie, raczej wniosek for-

malny.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo byśmy chcieli, by ta uchwała została przy-

jęta jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Bardzo pro-
siłbym, żeby można…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Rozumiem, że 
pan senator zgłasza wniosek o wyznaczenie terminu 
posiedzenia komisji.)

Tak jest.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Do dyskusji zgłosił się pan senator Obremski.
Zapraszam.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Borowski trochę mnie wywołał do 

głosu, mówiąc, że katolik to ten, który próbuje prze-
strzegać 10 przykazań. Próbuje. Chrześcijaństwo jest 
pewno moją największą przestrzenią identyfikacji, 
moim wyborem. Tu mam wrażenie, że toczymy spór 
o słowo, o to, czy ma być „i” czy „lub”. Tak sobie 
myślę, że była taka historia Kościoła, gdy w pewnym 
momencie też o spójnik poszło.

Myślę, że jeżeli odwołujemy się do wolności i po-
kazujemy, że z chrześcijaństwa bierze się równość 
wszystkich ludzi, poszanowanie godności każdego 
człowieka, to w chrześcijańskiej przestrzeni wolności 
jest także, nad czym możemy my, wierzący ubolewać, 
odrzucenie Boga, nieprzyjęcie do wiadomości jego 
istnienia. I to jest jakiś element, który trzeba uszano-
wać w imię wolności.

Z tego powodu, jeżeli kompromis miałby pole-
gać na tym, że potrafimy zamienić ten spójnik, to 
uważam, że warto, tym bardziej że wydaje mi się, że 
trochę zaklinamy rzeczywistość. To nie jest tak, że dla 
wszystkich jest to i fundament, i punkt odniesienia, 
ale chciałbym wierzyć, że jest to dla większości czy 
prawie dla wszystkich Polaków przynajmniej punkt 
odniesienia, bo na pewno nie dla wszystkich jest to 
fundament.

Poza tym wydaje mi się, że ta poprawka jest trochę 
w duchu naszej konstytucji, wstępu do konstytucji, 
który mówi: wszyscy wierzący w Boga lub ci, którzy 
wartości, nie wiem, próbują itd. W związku z tym 
uważam, że byłoby dobrze, gdybyśmy umieli znaleźć 
takie słowa, taką uchwałę, która jest w zgodzie z tym, 
co zdarzyło się 1050 lat temu i konstytuowało nasz 
kraj. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym niejako wesprzeć punkt widze-

nia i postawę, którą tu prezentował pan marszałek 
Borowski. W szczególności uważam, że słusznie i do-
brze by było wykreślić akapit czwarty z tej uchwały. 
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stego, czy przeciwko rozpatrywaniu tych punktów 
łącznie?)

Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia tych 
dwóch punktów, a także wobec rozpatrywania tych 
punktów łącznie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Właściwie to ja pierwszy się zgłosiłem.
Ale chciałbym jeszcze uzasadnić, dlatego że…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma, nie 

ma.)
(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma. Głosujemy.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma nowego wnio-

sku.)
(Rozmowy na sali)
Nie ma?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Możemy składać 

wnioski o charakterze formalnym…)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma. Nie moż-

na, Panie Marszałku. Wniosek ma być.)
Ja zgłaszam taki sam wniosek, tylko chciałbym 

poszerzyć go o…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie można. Nie 

ma.)
(Rozmowy na sali)
Zgłaszam sprzeciw, również jeżeli chodzi o punk-

ty piąty i szósty.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale nie można, 

Panie Marszałku.)
(Głos z sali: Jest już zgłoszony…)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma, nie ma…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale proszę o ci-

szę.)
No tak, ale ja chciałem zmodyfikować, dlaczego 

ten wniosek… Proszę państwa, chciałem zmodyfiko-
wać, dlatego że chciałem…

(Senator Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Marszałku, no naprawdę, nie ma…)

(Głos z sali: To marszałek prowadzi – nie?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie wiadomo, co 

on chce powiedzieć, no.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

został zgłoszony wniosek.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale może jest sprze-

ciw?)
Panie Marszałku, można?
(Głos z sali: Ale my nie wiemy, jaki wniosek skła-

dał pan senator. Dajcie mu powiedzieć.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale proszę o ciszę.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Rozumiem.)
Ale żeby ono mogło być jeszcze dzisiaj…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To proszę mi 

dać 10 sekund.)
Tak, żebyśmy mogli jutro podjąć tę uchwałę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, sekunda.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały zgłoszone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Rozumiem, że pan senator zgłosił wniosek o wy-
znaczenie terminu posiedzenia komisji w celu przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania. Chodzi o to, 
aby trzecie czytanie projektu odbyło się jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie ma sprze-
ciwu.

W związku z tym uznaję, że Senat przyjął wniosek 
pana senatora i termin posiedzenia komisji zostanie 
wyznaczony.

Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkty: ustawa – Prawo o prokuraturze 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu piątego; 
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o prokuraturze – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu szóstego. Jednocześnie proponuję, aby te 
punkty rozpatrzyć łącznie.

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

(Senator Piotr Florek: Sprzeciw. Ja zgłaszam 
sprzeciw.)

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia tych 

dwóch punktów, tj. ustawy o prokuraturze i ustawy 
wprowadzającej ustawę o prokuraturze. Wczoraj oko-
ło 24.00 Sejm przegłosował ustawę o prokuraturze. 
Dzisiaj ona trafia do Senatu. Jest to obszerna ustawa, 
dość skomplikowana i ważna. Nie rozumiem, skąd ten 
pośpiech, dlaczego ten pośpiech. W związku z tym 
zgłaszam w tej kwestii sprzeciw. Ta ustawa miała być 
procedowana na następnym posiedzeniu. Tak więc 
nie rozumiem, skąd ten pośpiech.

(Senator Stanisław Kogut: Bierzemy kasę.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 

proszę o doprecyzowanie. Czy wyraża pan sprzeciw 
wobec wprowadzeniu punktu piątego, punktu szó-

(senator J. Żaryn)
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(senator P. Florek) Czy jest sprzeciw?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma.)
(Senator Piotr Zientarski: I kolejny…)
Proszę?
(Senator Stanisław Karczewski: Można? Panie 

Marszałku, można dwa słowa?)
Pan senator… Panie Marszałku, bardzo proszę.
(Senator Stanisław Karczewski: Panie Marszałku, 

pan zgłosił wniosek formalny, a pan marszałek zgłosił 
sprzeciw. Powinniśmy przystąpić niezwłocznie do 
głosowania nad pana wnioskiem…)

(Senator Jan Dobrzyński: Już był sprzeciw. 
Głosujemy.)

(Senator Stanisław Karczewski: …kto jest za i kto 
jest przeciw. Dziękuję.)

W związku ze sprzeciwem przegłosujemy jako 
pierwszy mój wniosek, po pierwsze, o wprowadzenie 
punktu piątego i o wprowadzenie punktu szóstego i, 
po drugie, wniosek, aby oba te punkty rozpatrywać 
łącznie.

(Rozmowy na sali)
Doprecyzowuję. Mój wniosek był taki, aby uzu-

pełnić porządek obrad o punkty: ustawa – Prawo 
o prokuraturze – i rozpatrzenie go jako punktu piąte-
go; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o prokuraturze – i rozpatrzenie go jako punktu szóste-
go, oraz aby oba te punkty rozpatrzyć łącznie.

(Senator Alicja Zając: Jesteśmy za.)
Przegłosujemy mój wniosek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Moment!)
(Senator Stanisław Karczewski: Poczekamy na 

senatora.)
Proszę, kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zaraz, zaraz.)
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze ja!)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 55 – za, 21 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Mój wniosek uzyskał większość, w związku z tym 

przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego…
(Senator Kazimierz Wiatr: I szóstego.)
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-

tów piątego oraz szóstego porządku obrad: ustawa 
– Prawo o prokuraturze oraz ustawa – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 74 i 75, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 74 A oraz 
75 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Michała Seweryńskiego, 
o przedstawienie sprawozdań komisji w sprawie usta-
wy – Prawo o prokuraturze oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Jeżeli mogę dokończyć zdanie… Czy mogę do-
kończyć? Bo wszyscy państwo mi przeszkadzacie. 
Chciałbym uzasadnić wniosek i w inny sposób zgłosić…

(Senator Alicja Zając: Ale nie ma takiej możli-
wości!)

(Senator Stanisław Karczewski: Nie wolno tego 
robić. Nie wolno tego robić – rozumie pan?)

(Głos z sali: Ale niech pan marszałek to mówi.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Posłuchajcie, co chce 

powiedzieć!)
(Senator Grażyna Sztark: Kto inny prowadzi…)
(Senator Leszek Czarnobaj: To zamieńcie się, 

Panowie!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale, przepraszam, Panie Senatorze, Panie 

Marszałku, proszę mi pozwolić dokończyć.
Panie Senatorze, może pan zgłosić sprzeciw, ale 

nie może pan uzasadniać wniosku już złożonego i go 
powtarzać.

(Senator Alicja Zając: Nie można powtarzać wnio-
sku wcześniej złożonego przez kogoś innego!)

Pan senator Napieralski. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Panie Przewodniczący…)

Senator Grzegorz Napieralski:
Ja mam prośbę, żeby pan senator mógł zgłosić 

ten wniosek. Bo my nie wiemy, jaki on chce złożyć 
wniosek, więc proszę tego wniosku nie kwalifikować 
w ten sposób, że już taki był zgłoszony. Niech senator 
powie, co ma do powiedzenia, i będziemy wiedzieli.

(Senator Alicja Zając: Dopiero pan wszedł, to pan 
nie wie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator powiedział, że chce… Panie Senatorze, 

pan senator Florek powiedział…
(Senator Piotr Florek: Tak…)
…i to jest w stenogramie, że chce złożyć wniosek 

taki sam, tylko go uzasadnić…
(Senator Piotr Florek: Ale o przeniesienie na 

następne posiedzenie. W związku z tym chcę taki 
wniosek złożyć i uzasadnić, dlaczego na następne 
posiedzenie chcę przenieść, więc to jest inny…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale najpierw głosuje 
się nad jednym wnioskiem, a dopiero potem zgłasza 
się kolejny. No przecież tak nie można robić, proszę 
państwa…)

(Senator Czesław Ryszka: To młodzi senatorowie…)
Panie Senatorze, jeszcze raz informuję, po konsul-

tacji z Biurem Legislacyjnym, że może pan zgłosić 
sprzeciw.
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Biura Legislacyjnego, zwrócono uwagę na fun-
damentalne zagadnienia. Pojawiły się też pytania 
i wątpliwości co do zaproponowanych przepisów. 
Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to przede 
wszystkim zwrócono uwagę na pewne wątpliwości, 
jakie mogą wynikać z tego, że używane są w ustawie 
określenia o charakterze ogólnym, nieostrym, które 
mogą rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne. 
Chodzi o określenia takie jak np.: nieskazitelny cha-
rakter, którego wymaga się od prokuratora; nadzór 
nad pozbawieniem wolności, który prokurator ma 
sprawować nad każdą formą pozbawienia wolności, 
tymczasowym aresztowaniem i innymi decyzjami 
o pozbawieniu wolności; zakres niekaralności – 
czy za każde przestępstwo popełnione umyślnie, 
czy także za przestępstwo popełnione umyślnie… 
przestępstwo karnoskarbowe. Chodzi o sprawę 
ujawniania oświadczeń majątkowych i ujawniania 
także majątku współmałżonka, problem polecenia 
wykonywania czynności procesowej, który może 
wydawać przełożony prokuratora. Te wątpliwości 
stały się następnie podstawą do dyskusji, podobnie 
jak wątpliwości o charakterze językowym, redakcyj-
nym, wątpliwości o charakterze zgodności pewnych 
przepisów i terminologii użytej w ustawie z innymi 
ustawami, podniesione zwłaszcza w odniesieniu do 
ustawy wprowadzającej.

W dyskusji wyjaśniano, że jeśli chodzi np. o wy-
maganie, żeby prokuratorem mogła być tylko oso-
ba posiadająca obywatelstwo polskie – wyłącznie 
obywatelstwo polskie – to celem tego wymagania 
jest uchronienie prokuratora od konfliktu lojalności, 
który mógłby powstać, gdyby miał podwójne obywa-
telstwo. Wyjaśniano, że kryterium nieskazitelności 
jest potrzebne dlatego, że nie wystarczy, iżby kan-
dydat na prokuratora nie był karany, bo chodzi także 
o jego takie zachowanie, które nie podlega ocenie 
prawnokarnej, ale które może być naganne i wobec 
tego dyskwalifikuje kandydata do prokuratury na to 
stanowisko. 

Dyskutowano również nad kwestią ujawniania ma-
jątku łącznie z imieniem i nazwiskiem oraz ujawnia-
nia majątku współmałżonka. Argumentacja była taka, 
że przecież i inne grupy osób wykonujących funkcje 
państwowe składają oświadczenia majątkowe, które 
są jawne, publikowane. A ujawnianie majątku współ-
małżonka ma zapobiegać pewnym sytuacjom, tak 
żeby pod pozorem rozdzielności majątkowej mał-
żeńskiej nie ukrywano legalnych dochodów i źródła 
pochodzenia majątku w małżeństwie.

Mówiono też, że jeżeli chodzi o pewne wyrażenia, 
które mogą nastręczać trudności interpretacyjne, to 
one wynikają z pewnej maniery legislacyjnej. Taką 
manierą jest np. nadużywanie słowa „zasady” w wielu 
aktach prawnych, tam gdzie właściwie zasad nie ma, 
ale stało się to już właściwie powszechną praktyką, 

Senator Sprawozdawca  
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Połączone Komisja Ustawodawcza oraz Komisja 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy-
ły dwie ustawy, tj. ustawę – Prawo o prokuraturze 
oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o pro-
kuraturze.

Ustawa – Prawo o prokuraturze jest obszernym 
aktem składającym się ze 190 przepisów, regulują-
cym na nowo tę ważną instytucję w systemie orga-
nów państwa. Reguluje ona szczegółowo następujące 
kwestie…

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

o ciszę.)
Poczekam, aż wyjdą ci, którzy nie są zaintereso-

wani. Będzie ciszej.
Po pierwsze, w przepisach ogólnych definiuje, że 

prokurator generalny jest naczelnym organem pro-
kuratury, a urząd prokuratora generalnego sprawuje 
minister sprawiedliwości. To jest największa nowość 
wynikająca z systemu.

Po drugie, reguluje organizację i strukturę orga-
nizacyjną prokuratury. Następnie sytuuje Krajową 
Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym 
jako organ stojący na straży niezależności prokura-
torów. Potem samorząd prokuratorski, finansowanie 
działalności prokuratury, co oczywiście następuje 
z budżetu państwa, w którym stanowi odrębną część. 
Udział prokuratora w postępowaniu sądowym i w in-
nych postępowaniach, współdziałanie prokuratury 
w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości z inny-
mi organami, obowiązki i prawa prokuratorów, czyli 
status prawny, status pracowniczy prokuratorów…

(Rozmowy na sali)
Czy mogę prosić pana marszałka, żebym mógł 

mówić bez konkurencji? Bo będę musiał nasilać głos.
Czyli status prawny, status pracowniczy prokura-

torów. I wreszcie odpowiedzialność karna, dyscypli-
narna i służbowa prokuratorów oraz status prawny 
personelu pomocniczego: asystentów, aplikantów oraz 
pracowników administracyjnych prokuratury.

Jeżeli chodzi o ustawę o przepisach wprowadza-
jących, to, najogólniej mówiąc, w 75 artykułach re-
guluje ona wszystkie konsekwencje wprowadzenia 
nowego prawa o prokuraturze powstające w innych 
ustawach należących do systemu wymiaru sprawie-
dliwości, przede wszystkim w kodeksie postępowania 
karnego.

Obie ustawy były przedmiotem żywej dyskusji. 
W dyskusji tej, która została poprzedzona opinią 
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(senator sprawozdawca M. Seweryński) Jeżeli zatem przyjmuje się nowy model pro-
kuratury – wywodzono dalej w dyskusji – taki, 
który jest elementem władzy wykonawczej, to kon-
sekwencją logiczną jest oparcie tego modelu na 
zależności hierarchicznej, na hierarchicznym pod-
porządkowaniu prokuratorów, co tłumaczy możli-
wość wydawania im poleceń przez przełożonych. 
I co tłumaczy także możliwość ujawniania sposobu 
prowadzenia sprawy i stanu sprawy, ze względu 
na to, że państwo, w swoim władztwie, w swoim 
imperium, musi mieć środki do działania, po to, 
żeby wykonywać konstytucyjną funkcję zapewnie-
nia porządku i bezpieczeństwa swoim obywatelom 
poprzez ściganie przestępców i nadzorowanie pra-
worządności, czuwanie nad praworządnością. Do 
tego potrzebny jest w pełni dyspozycyjny organ, 
jakim jest prokuratura. I to odpowiada modelowi 
prokuratury, który wprowadzać będzie omawiana 
tu ustawa.

W dyskusji zwrócono również uwagę na to, że 
w wielu państwach Unii Europejskiej wspomniany 
model nie funkcjonuje. W opiniach pisanych, które 
wpłynęły z kilku różnych źródeł, zwracano także 
uwagę na to, że organy o charakterze quasi-samo-
rządowym i stowarzyszenia międzynarodowe wspo-
mnianego typu działające w Europie postulują i suge-
rują właśnie model takiej prokuratury wyzwolonej. 
A nasz powrót do modelu w pełni podporządkowa-
nego władzy wykonawczej państwa nie odpowiada 
sugestiom, zaleceniom czy uchwałom różnych gre-
miów o charakterze samorządowym, prokuratorów, 
działających w Europie.

Tak – oczywiście w pewnym uproszczeniu, jako 
że nie mogę przedstawić debaty w całości – wy-
glądały obrady, które zakończyły się głosowaniem. 
Złożono po dwa wnioski: wnioski o odrzucenie 
obu ustaw i wnioski o przyjęcie obu ustaw bez 
poprawek. 

Zdecydowaną większością głosów przyjęte zosta-
ły wnioski o przyjęcie ustaw bez poprawek. Wobec 
tego jestem zobowiązany rekomendować Wysokiemu 
Senatowi takie właśnie przyjęcie tych ustaw.

Dziękuję. Jestem gotów odpowiadać na pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji…
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Zgłaszałem panu wcześniej prośbę… czy wniosek 

formalny o półgodzinną przerwę techniczną, tak do 
godziny 21.10, jeśli byłoby to możliwe.

a słowo „media” przejęte z języka potocznego dzisiaj 
odnosi się prawie wyłącznie do środków masowej 
komunikacji.

Ważniejsze kwestie, które – poza redakcyjny-
mi, językowymi – były poruszane w dyskusji, były 
następujące. Zwrócono mianowicie uwagę na to, że 
omawiana ustawa o prokuraturze wprowadza tak 
ważną zmianę, która polega na ograniczeniu nie-
zależności prokuratorów poprzez to, że przełożeni 
będą mogli wydawać polecenia także w odniesieniu 
do czynności procesowych. Po drugie, że będzie 
można na podstawie przepisów ustawy uchwalo-
nej już przez Sejm ujawniać informacje o sprawie 
prowadzonej w prokuraturze. I wreszcie, że jeżeli 
chodzi o obsadzanie stanowisk prokuratorskich, 
to minister sprawiedliwości według tej ustawy ma 
zbyt daleko idącą swobodę decyzji. Były także 
głosy krytyczne w sprawie sposobu uregulowania 
odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów. 
Polemicznie do tych uwag odnoszono się, zwracając 
uwagę na to, że ustawa wprowadza nowy model 
prokuratury, czyli nowe jej usytuowanie w systemie 
organów państwa, że jest reakcją na niesprawdzenie 
się dotychczasowego modelu prokuratury, który był 
oparty na teoretycznym założeniu, iż prokuratura 
ma być wyłączona z systemu organów państwa, ma 
nie być ani organem władzy prawodawczej, co oczy-
wiste, ani organem władzy sądowej, ani organem 
władzy wykonawczej, tylko jakąś inną władzą, inną 
cząstką systemu państwa. Po to, żeby była organem 
niezależnym, samodzielnym, niepodatnym na wy-
dawanie poleceń i chronionym także przed innymi 
przejawami ingerencji w jej działalność.

W dyskusji zwracano uwagę na to, że obecny mo-
del prokuratury zakończył się fiaskiem, bo nie był 
niezależny. Mieliśmy różne dowody na to, że były 
naciski i że były też naciski skuteczne. A koronnym 
argumentem był ten, że prokurator miał składać do-
roczne sprawozdania ze swojej działalności premie-
rowi. To już było formą pewnego uzależnienia. Ale 
dalej idącą formą uzależnienia było to, że premier nie 
przyjmował tego sprawozdania, popadał w zwłokę, 
albo, jeżeli nawet go nie przyjmował, to nie postę-
pował dalej, na co pozwala ustawa, a mianowicie nie 
odwoływał prokuratora, którego rocznego sprawoz-
dania nie przyjmował. Była to swoista gra, można 
powiedzieć, gra nerwów, ale jednak z aspektami po-
litycznymi.

Były jeszcze inne przejawy takiego uzależnienia, 
o których wspomniano, cytując debatę przed Sejmem, 
a mianowicie… Prokurator sam powiedział, że dwu-
krotnie na żądanie innych władz, nieprokuratorskich, 
musiał ingerować, ujawniać przebieg postępowania 
w sprawach, informować…
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tu ja spróbuję je zmodyfikować i powiedzieć tak: to 
pewna niestaranność, która się z tym wiąże i o której 
Biuro Legislacyjne mówiło. I chcę zwrócić uwagę, że 
te niestaranności, których było wiele, dotyczą projektu 
ustawy czy też uchwalonej ustawy, która jest ustawą 
zasadniczą i powiedziałbym, ustrojową.

Jest też oczywiście kwestia tego, ile w ramach 
tej zmiany jest zmienianych ustaw. Padały tu głosy, 
także ze strony pana profesora Seweryńskiego, że to 
się często zdarza, iż są pewne konsekwencje, które 
się z tym wiążą. To jest prawda, że z taką sytuacją 
mamy często do czynienia, jednak chcę zwrócić uwa-
gę zarówno na element czasu, który się z tym wiążę, 
jak i na zasadniczość tej zmiany.

Pan senator Seweryński w swoim sprawozdaniu mó-
wił także o tym, jakie z naszej strony pojawiały się za-
strzeżenia do ustawy, nad którą debatujemy, w tym także 
zastrzeżenie zasadnicze, mówiące o tym, że będziemy 
mieli do czynienia z daleko idącą ingerencją czynnika 
politycznego w niezależność prokuratorską. Takie mamy 
przekonanie i to także leży u podstaw naszych wniosków 
o odrzucenie procedowanych w tej chwili projektów.

W moim przekonaniu ta niestaranność, z którą mamy 
tu do czynienia, jest niestarannością zamierzoną. Ja mó-
wiłem o tym, o tej technice, o tej metodzie przy innej 
okazji – kiedy debatowaliśmy nad zmianami w usta-
wie o Trybunale Konstytucyjnym. Mówiłem wtedy, że 
można konstytucję zmieniać na trzy sposoby: wygrać 
wybory większością konstytucyjną; zawrzeć w parla-
mencie koalicję konstytucyjną; lub zmieniać konstytucję 
poprzez takie cząstkowe zmiany ustaw, żeby niepostrze-
żenie i bez większości konstytucyjnej do takich zmian, 
tak naprawdę ustrojowych, doprowadzić. I teraz mamy 
takie poczucie, że ta technika, ta zasada, która była sto-
sowana w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego 
i wtedy była wprowadzana w życie, też dzisiaj, kiedy 
chodzi o zmianę ustawy o prokuraturze i o ustawę wpro-
wadzającą zmiany w ustawie o prokuraturze… że mamy 
do czynienia z tą samą zasadą, z tym samym trybem 
postępowania. A służyć to ma temu, żeby w sytuacji 
właśnie tej niejasności i nieostrości sformułowań moż-
liwość wpływu czynnika politycznego i, powiedzmy 
sobie wprost, polityka, którym jest minister sprawie-
dliwości, była jak największa.

Z tych przedstawionych tutaj przeze mnie powo-
dów złożyliśmy razem z panią senator Sztark wnioski 
o odrzucenie obu projektów, które to wnioski niniej-
szym mam przyjemność państwu zaprezentować. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Oczywiście. Myślałem tylko, że po kolejnym spra-
wozdawcy… Ale oczywiście…

(Senator Bogdan Klich: Potrzebujemy teraz.)
Tak, oczywiście.
Ogłaszam przerwę do godziny 21.10.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 39 do 
godziny 21 minut 12)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Jana Filipa 
Libickiego, o przedstawienie wniosków mniejszości 
komisji w sprawie ustawy – Prawo o prokuraturze 
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o prokuraturze.

Senator Sprawozdawca Jan Filip Libicki:
Jeżeli mogę, to z powodów technicznych będę mó-

wił po prostu stąd. Myślę, że tak będzie z pewnego 
względu łatwiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność wraz z panią senator Sztark 

przedstawiać wnioski mniejszości komisji. I pierwsza 
kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę – odnoszę 
się tu też do tego, dlaczego zgłosiliśmy wspomniane 
wnioski – to opinia Biura Legislacyjnego. 

W opinii Biura Legislacyjnego była przede wszyst-
kim pokreślona taka kwestia, że było bardzo mało 
czasu na to, aby wypowiedzieć się w omawianej tu 
sprawie. Kontynuując to stwierdzenie, chcę zwrócić 
uwagę, że materiały dotyczące omawianej tu bardzo 
poważnej zmiany dostaliśmy wczoraj w godzinach 
nocnych. A w art 61 Regulaminu Senatu wyraźnie 
mówi się o tym, że powinniśmy otrzymać takie ma-
teriały w dniu poprzedzającym posiedzenie. Tak się 
nie stało.

Jeśli zaś chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to 
pani legislator mówiła o tym, że omawiany tu projekt 
cechuje się usterkami i brakiem spójności. To były w za-
sadzie słowa, które w opinii pani legislator przewijały 
się najczęściej. Kiedy pani legislator wskazywała na to, 
że w uchwalonym przez Sejm projekcie pojawiają się 
pewne różnice pojęciowe, to pan minister Święczkowski 
mówił, że te różnice pojęciowe są różnicami zamie-
rzonymi. I teraz pytanie jest następujące: co to znaczy 
„zamierzone różnice pojęciowe”? Bo w moim przeko-
naniu chodzi tutaj o słowo, którego użyłem na posie-
dzeniu komisji, a które wywołało pewne wzburzenie 
– a użyłem słowa „niechlujstwo”, bo to dobrze… Ale 
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(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Grubski.
(Senator Czesław Ryszka: To jest za trudne dla 

nieprawników.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie pana posła py-

tałem.)

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku! Pytanie do pana se-

natora, profesora Seweryńskiego.
Panie Profesorze, art. 19 §1: „W Prokuraturze Krajowej 

tworzy się departamenty i biura. W ramach departamen-
tów biur mogą być tworzone, w zależności od potrzeb, 
wydziały lub inne komórki organizacyjne, w tym zamiej-
scowe”. I §2: „Jednym z departamentów w Prokuraturze 
Krajowej jest Departament do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji właściwy w sprawach ści-
gania przestępczości zorganizowanej, najpoważniejszej 
przestępczości korupcyjnej”… Chodzi o tę najpoważniej-
szą przestępczość korupcyjną. Jak ona będzie klasyfiko-
wana? Dzisiaj tą przestępczością korupcyjną zajmują się 
wydziały V prokuratur apelacyjnych w poszczególnych 
województwach. Teraz przejmie to zamiejscowa komórka 
Prokuratury Krajowej. Sprawy o jakim charakterze tej 
najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej trafią do 
Prokuratury Krajowej? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Seweryński, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Jeżeli ja mógłbym odpowiedzieć później, to miał-

bym pytanie do pana senatora Libickiego.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę wo-

bec tego.)
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to w wypowiedzi pana 

senatora była co najmniej sugestia, że ta druga, po-
wiedzmy, taka larwująca metoda zmiany konstytucji 
jest ilustrowana właśnie tą zmianą ustawy o proku-
raturze. Czy dobrze zrozumiałem, że pana zdaniem 
to jest sposób na zmienianie krok po kroczku kon-
stytucji? Tak?

(Senator Jan Filip Libicki: Nie.)
Nie o to chodziło?
(Rozmowy na sali)
To jest moje pytanie wstępne. Czy pan miał na 

myśli to, że te dwie ustawy o prokuraturze są narzę-
dziem stopniowego zmieniania konstytucji?

Senator Jan Filip Libicki:
Nie, nie miałem tego na myśli.
(Senator Michał Seweryński: Nie? To nie mam 

pytania głównego.)

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam pytanie do pana senatora Libickiego. W ja-

kich krajach Unii Europejskiej – Unia to przecież 
nasza rodzina europejska – istnieje takie powiązanie 
pomiędzy prokuratorem generalnym a ministrem 
sprawiedliwości, czyli czynnikiem stricte politycz-
nym, jakim jest minister, a czynnikiem, który ma 
nadzorować przestrzeganie prawa, jakim jest proku-
rator generalny, który stoi na straży praworządności? 
W jakim z krajów Unii Europejskiej takie rozwiązanie 
istnieje?

I pytanie do pana senatora Seweryńskiego. 
Chciałbym zapytać o to, co będzie, jeżeli na ministra 
sprawiedliwości, przy zachowaniu tego rozwiązania 
systemowego, tej unii personalnej minister sprawie-
dliwości – prokurator generalny, pani premier zechce 
któregoś dnia zaproponować, a pan prezydent zechce 
zaprzysiąc, kandydata, który nie jest prawnikiem? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, dziękuję. Ja 

dziękuję.)
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja mam pytanie do pana posła sprawozdawcy.
(Senator Dorota Czudowska: Senatora.)
(Senator Michał Seweryński: Ja też mam pytanie.)
Senatora… Nie wiem, czy mam mówić.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Mnie idzie o to, że nie mogę sobie w ogóle wy-

obrazić – jestem w tym Senacie dopiero kilka mie-
sięcy – czy jest możliwe, żeby tak poważna ustawa, 
wręcz konstytucyjna ustawa, była nam przekazywana 
w takim terminie i żebyśmy w takim terminie mogli 
nad nią pracować. Nie mogę sobie w ogóle…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Mikrofon, Panie 
Senatorze.)

…wyobrazić, że Senat może w ten sposób pra-
cować. Panie Profesorze, proszę mi odpowiedzieć, 
dlaczego ja, który nie jestem prawnikiem, nie mam 
możliwości zapoznania się z projektem tak poważnej 
ustawy, która uderza w system państwa. Dziękuję 
bardzo.
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chodzi o kraje Unii Europejskiej. A doprecyzowując 
moją odpowiedź i odpowiadając panu profesorowi 
Seweryńskiemu, powiem, że ja mówiłem o pewnej 
metodzie, o pewnym sposobie działania, nie o zmia-
nie konstytucji jako takiej, tylko o tym, że to jest 
pewna metoda działania, sposób postępowania, który 
po prostu przyjęto.

Senator Michał Seweryński:
Jeśli wolno, Panie Marszałku… Ja to zrozumia-

łem, tylko chciałem zapytać, czy to czasem nie jest 
tak, że pan ma na myśli, iż ta ustawa o prokuraturze 
jest przykładem metody zmieniania konstytucji drob-
nymi krokami.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, 

pana profesora Seweryńskiego, czy na posiedzeniu 
komisji padło jakieś wytłumaczenie tego ekstraordy-
naryjnego, szybkiego trybu procedowania, np. takie, 
że jest jakieś zagrożenie państwa…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wojna.)
…czy prokurator Seremet stracił zdolność sprawo-

wania swojej władzy jako mianowany jeszcze przez 
świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego.

Drugie moje pytanie dotyczy konkretnie art. 75 
§1 tej ustawy.

(Rozmowy na sali)
Nie gadaj teraz…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo.
Aby zostać zwykłym prokuratorem, trzeba spełnić 

7 czy 8 kryteriów, w tym złożyć egzamin prokura-
torski lub sędziowski, a aby być prokuratorem gene-
ralnym, czyli nadzorcą, szefem całości, nie trzeba 
mieć egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, 
wystarczy być nieskazitelnego charakteru, posiadać 
wyłącznie obywatelstwo polskie, ukończyć wyższe 
studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra 
oraz nie być tajnym współpracownikiem organów 
bezpieczeństwa PRL. Dlaczego wymogi dla proku-
ratora generalnego są mniejsze niż dla prokuratora, 
w cudzysłowie, zwyczajnego? Czy nie powinno być 
odwrotnie? Czy to było dyskutowane?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze.
Panie Profesorze, to może pan odpowie na te 3 py-

tania.

Senator Michał Seweryński:
Panu senatorowi Klichowi odpowiem, że ja futu-

rystą nie jestem i nie wiem, czy prezydent takie nie-
rozsądne propozycje co do obsadzania stanowiska 
prokuratora może złożyć. My mówimy o futurystyce, 
a powinniśmy mówić o faktach – o projekcie ustawy, 
o praktyce prokuratury, o innych rzeczach w tym za-
kresie. Na te tematy może mógłbym się wypowiedzieć. 
Obaj mamy pewno jakieś oceny tego, jak prokuratura 
funkcjonowała do tej pory, jak funkcjonowała w prze-
szłości. A jak będzie funkcjonować w przyszłości, tego 
nie wiem. I na pewno o tym nie mówiliśmy…

(Senator Czesław Ryszka: W Platformie ministrem 
był Gowin, który nie był prawnikiem.)

…ani w czasie obecności pana senatora, ani w cza-
sie nieobecności pana senatora. O tym nie było mowy 
na posiedzeniu komisji, w związku z czym nie je-
stem kompetentny, żeby się na ten temat wypowiadać. 
Podobnie nie jestem upoważniony do odpowiadania 
na pytanie, dlaczego szybko obradujemy. Porządkiem 
obrad i trybem prac w Senacie kierują marszałkowie 
Senatu, Konwent Seniorów. Proszę kierować pytanie 
pod właściwy adres.

A co do pojęcia, definicji korupcji, o którą mnie 
tutaj pytano, to jest to pojęcie prawa karnego mate-
rialnego i myśmy w przypadku tej ustawy również na 
ten temat nie rozmawiali, tej kwestii dyskusja w ogóle 
nie obejmowała. Dyskusja obejmowała tylko taką 
kwestię, że w tej koncepcji prokuratury jest wyodręb-
niona specjalna struktura do zwalczania przestępstw 
wielkoaferowych i korupcyjnych, specjalna struk-
tura prokuratur okręgowych, której do tej pory nie 
było, które będą utworzone na bazie prokuratur ape-
lacyjnych. O tym była mowa, to zostało zaznaczone, 
zwłaszcza w wypowiedzi pana ministra, i wszyscy 
mogli to przeczytać w projekcie ustawy. O definicji 
korupcji nie było mowy.

Ja jeszcze chwilę zostanę, może będą pytania.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Najpierw panu przewodniczącemu Klichowi od-

powiem, że ja nie znam takiego przypadku, jeśli 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej zgłoszeń…
(Senator Bogdan Klich: Jak nie ma?)
A nie, jeszcze senator Wcisła.
(Senator Piotr Zientarski: Są, są.)
Dobrze, to przejdźmy do odpowiedzi. Najpierw 

pan profesor Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Jeśli mogę… Było pytanie dotyczące tego, czy 

na posiedzeniu komisji rozpatrywana była sprawa 
szybkości… To, zdaje się, pan senator Zientarski… 
Chodziło o to, że było tak nagłe postępowanie… No 
przepraszam, już nie pamiętam, kto o to pytał. Myśmy 
na posiedzeniu komisji usłyszeli tylko zarzut ze strony 
senatorów Platformy Obywatelskiej, że postępowanie 
odbywa się szybko, i były podnoszone te same argu-
menty, które były przedstawiane tu, na plenarnym 
posiedzeniu. Ale sama sprawa przedmiotem debaty 
nie była.

Również oceny prokuratora generalnego funkcjo-
nującego dzisiaj nikt nie przeprowadzał.

Co do możliwości, którą daje ustawa, ażeby udo-
stępniać informację na temat toczących się spraw 
innym osobom… Sprawa ta była podniesiona przez 
senatorów opozycji – wolno chyba tak powiedzieć 
– była ona podnoszona w sposób krytyczny, a usto-
sunkowywał się do niej pan minister sprawiedliwości.

Relacje pomiędzy IPN a zastępcą prokuratora ge-
neralnego, które są uwzględnione w ustawie… Kto 
uważnie ją czytał, to widział, że jest to oczywiście 
część stałej nowej struktury prokuratury. Ja mogę 
powiedzieć, że ja je zauważyłem, ale nie wydawały 
mi się one takie bardzo wątpliwie, więc ja sam też 
tego nie podnosiłem. Nikt inny o to nie pytał i nie 
było to przedmiotem dyskusji.

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze moje pytanie, 
Panie Marszałku.)

(Senator Tomasz Grodzki: I jeszcze moje pytanie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pytający nie jest 

w stanie zapamiętać.)
Chwileczkę, ja zapisałem sobie w skrócie, ale 

może coś pominąłem, tak że bardzo proszę o ewen-
tualne przypomnienie.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku, może rzeczywiście wróćmy do 

standardu pytanie –odpowiedź, bo takie serie pytań 
mogą być rzeczywiście trudne do zapamiętania.

Moje pytanie dotyczyło tego, czy był dyskutowa-
ny fakt, że wymogi kwalifikacyjne dla prokuratorów, 
w cudzysłowie, zwyczajnych… Dlaczego są wyższe 

Senator Piotr Zientarski:

Pytanie do pana profesora Seweryńskiego. 
Panie Senatorze, w dyskusji w komisji powoły-
wano się m.in. na opinię pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, który m.in. podważa, kwestionuje pro-
blem, iż… Z art. 12 §3 projektu wynika, że infor-
macje z konkretnego prowadzonego postępowania 
mogą zostać przekazane innym osobom. O jakie inne 
osoby chodzi? No przecież mamy do czynienia z ta-
jemnicami śledztwa. Jakim innym osobom – poza 
prokuraturą, prokuratorem generalnym, ministrem 
sprawiedliwości – można jeszcze ujawniać tajemnice 
śledztwa?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Ja mam pytanie do pana senatora Libickiego. 

Wspomniał pan o trzech sposobach zmiany konsty-
tucji. Ja mam pytanie: gdy Platforma dokonała roz-
dzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i funkcji 
prokuratora generalnego, to doszło do zmiany kon-
stytucji? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
I pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Ja mam pytanie do pana senatora profesora 

Seweryńskiego. A mianowicie czy podczas prac 
komisji padło pytanie o związek przyczynowo-
-skutkowy między faktem, iż do tej pory zastępcą 
prokuratora generalnego jest szef pionu śledczego 
Instytutu Pamięci Narodowej, który to pion śledczy 
jest jednocześnie częścią większej struktury, czyli 
Instytutu Pamięci Narodowej, i na czele tej instytu-
cji stoi prezes Instytutu Pamięci Narodowej? I czy 
w związku z tym przeniesienie władzy nad proku-
raturą w ręce ministra sprawiedliwości tworzy bądź 
jakąś sprzeczność, bądź niedomówienie w sprawie 
relacji między Ministerstwem Sprawiedliwości, mi-
nistrem i jego kompetencjami związanymi z dzia-
łaniem pionu śledczego IPN a prezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej w kontekście faktu, iż jest on 
jest wybierany w zupełnie innym trybie niż ten, 
jaki mógłby zaistnieć, gdyby IPN był – a, jak wia-
domo, nie jest – w prosty sposób częścią władzy 
wykonawczej?
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(senator T. Grodzki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Teraz pan senator Libicki odpowie na pytanie.

Senator Jan Filip Libicki:

Odpowiadając panu profesorowi Probierzowi, 
chcę powiedzieć, że nie, wtedy nie doszło do zmiany 
konstytucji. I ja nie mówiłem, że w tej chwili do-
chodzi do zmiany zapisów konstytucyjnych, powie-
działem o pewnym sposobie działania, który porów-
nałem do naszych niedawnych obrad dotyczących 
Trybunału Konstytucyjnego. Mówiłem o pewnym 
sposobie postępowania, a nie o tym, że mamy do 
czynienia w tej chwili z taką sytuacją. I tak samo 
odpowiem, jeśli pan pyta o obecnie obowiązujące 
rozwiązania – uważam, że taka sytuacja nie miała 
miejsca. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnych pytań.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
W ustawie łączy się funkcje prokuratora gene-

ralnego i ministra sprawiedliwości, co jest negatyw-
nie oceniane przez wiele środowisk prawniczych 
i instytucji, które opiniowały ustawy. Podnoszona 
jest kwestia apolityczności prokuratury i możliwość 
wystąpienia konfliktu interesów. Co bowiem stanie 
się w przypadku, w którym prokurator generalny bę-
dzie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
opiniując konstytucyjność ustawy przygotowanej 
w resorcie sprawiedliwości? Czy będzie oceniał sam 
siebie? Czy ta sprawa w ogóle była podnoszona na 
posiedzeniu komisji jako możliwy, prawdopodobny 
konflikt interesów, taki, który może nastąpić?

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, pytanie jest ciekawe, zwłaszcza 
że w drugiej ustawie jest mowa o apolityczności pro-
kuratorów, którzy nie mogą należeć do partii politycz-
nych, ale nie było to rozpatrywane na posiedzeniu 
komisji, nie było debaty na ten temat.

(Senator Sławomir Rybicki: Szkoda.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wcisła. Proszę.

niż dla prokuratora generalnego, który jest zwolnio-
ny choćby z egzaminu prokuratorskiego?

Senator Michał Seweryński:
Tak, już pamiętam, rzeczywiście. Przepraszam, 

tego sobie nie zapisałem, ale mam w głowie, co mam 
odpowiedzieć. Mianowicie jeżeli chodzi o kryteria 
kwalifikacyjne, to uwagę nas, senatorów, zwróciła 
głównie sprawa kryterium nieskazitelności charak-
teru, ponieważ to było podniesione jako nieostre 
– tak to zrozumiałem – pojęcie w uwagach Biura 
Legislacyjnego. Potem odpowiadał pan minister. Ja 
również zabierałem głos, wyjaśniając, że dla mnie 
to jest zrozumiałe i uzasadnione, ponieważ wymaga 
się od prokuratora niekaralności za przestępstwa 
popełnione z winy umyślnej, ale wymaga się jesz-
cze czegoś więcej. Można sobie wyobrazić takie 
zachowania naganne… Ja podałem np. przykład nad-
używania alkoholu, które nie jest przestępstwem, 
a zwłaszcza nie jest przestępstwem umyślnym, ale 
w przekonaniu wielu osób dyskwalifikuje kandydata 
do prokuratury. A więc toczyła się dyskusja zwłasz-
cza wokół kwestii tego nieskazitelnego charakteru, 
natomiast nie przypominam sobie, żebyśmy dysku-
towali o nierówności kwalifikacji tych kryteriów, 
o których pan senator mówił, chyba nie.

Bardzo przepraszam pana senatora Zientarskiego, 
ale też już nie pamiętam, o co pan pytał…

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem o osoby… 
Między innymi w dyskusji podniosłem kwestię…)

Te inne osoby…
(Senator Piotr Zientarski: Te inne osoby, czyli np. 

pan prezes…)
To ja już odpowiedziałem, Panie Senatorze, że do 

tej kwestii…
(Senator Piotr Zientarski: …który wcześniej 

miał… Ja to też mówiłem wcześniej na posiedze-
niu komisji. Czy pan prezes partii rządzącej będzie 
mógł… Było tak kiedyś, że dostał do wglądu infor-
macje i akta, wówczas nielegalnie. Czy w tej chwili, 
na podstawie tego, będzie mógł je otrzymać? To też 
będzie inna osoba…)

Panie Senatorze, mogę powtórzyć: pan rzeczywi-
ście o to pytał i wskazywał, że to jest pojęcie nieostre 
i może budzić wątpliwości, kto to jest, kto to są te 
inne osoby, a pan minister odpowiadał na to pytanie, 
ale – o ile pamiętam – ożywionej dyskusji wokół tej 
kwestii nie było. Pan się wypowiadał i wypowiadał się 
pan minister. No to już odpowiedziałem i nic więcej 
nie mogę dodać, bo nic więcej nie było powiedziane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Może zostanę jeszcze na chwilę…
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Myśmy nad tym nie debatowali, ale pamiętam, że 
były takie komentarze, że pan to komentował i można 
było snuć różne domysły. Jak pamiętam, to nie było 
przedmiotem debaty, bo formalnie takie pytanie nie 
powstało. Gdy sprawa wpłynęła do Senatu, otrzy-
maliśmy wiadomość, że jest to projekt poselski. Był 
poseł przedstawiciel wnioskodawców, był poseł spra-
wozdawca, wypowiadał się w tym charakterze. Taki 
jest stan prawny. A więcej może powie pan minister.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Profesorze! Jedno bardzo kon-

kretne pytanie. Z art. 12 w §3 projektu jednoznacznie 
wynika, że przekazanie informacji z konkretnego 
prowadzonego postępowania innym osobom czy też 
mediom nie wymaga uzyskania zgody prowadzącego 
postępowanie przygotowawcze.

Czy podczas prac w komisji nie podnosiliście 
państwo tej kwestii, aby jednak prowadzący postę-
powanie wyrażał stosowną zgodę? Pytam o to, gdyż 
on ma największą wiedzę na temat danego postępo-
wania i potrafi w sposób precyzyjny określić, czy taką 
informację można upublicznić, czy też nie. Bardzo 
dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Żadna taka propozycja zmiany regulacji prawnej 

nie została złożona, ale generalnie, jak powiedziałem, 
była przedmiotem dyskusji sprawa tego, że będzie 
można przekazywać informacje na temat toczącego 
się postępowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pytanie oczywiście do pana senatora, do pana prze-

wodniczącego, profesora Seweryńskiego. Powrócę do 
rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i mi-
nistra sprawiedliwości, które niewątpliwie realizuje 
postulat wzmocnienia niezależności prokuratury oraz 
stwarza instrumenty chroniące przed naciskami po-
litycznymi.

Senator Jerzy Wcisła:

Dziękuję.
Ja też mam pytanie do pana senatora 

Seweryńskiego. Czy w pracach komisji podejmo-
wany był watek zamiaru utworzenia wydziału spraw 
wewnętrznych przy Prokuraturze Krajowej, który 
ma zajmować się czynami przestępczymi sędziów, 
prokuratorów i asesorów? Sens utworzenia tego or-
ganu kwestionują środowiska oceniające tę ustawę. 
Czy nie zachodzi obawa – czy ten wątek był po-
dejmowany – że to rozwiązanie będzie odebrane 
jako forma presji na środowisko prokuratorskie, by 
realizowało ono misję polityczną ministerstwa spra-
wiedliwości?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Senator Michał Seweryński:
Nie było debaty na ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ale była bardzo ciekawa debata, wymiana zdań, 

Panie Senatorze, na temat źródeł tego przedłożenia. 
Przedłożenie formalnie ma charakter poselski. Pan 
minister, wiceminister sprawiedliwości jednakowoż, 
jeśli dobrze pamiętam, mówił o wpływie czy też za-
angażowaniu rządu w tę ustawę. Chciałbym, żeby pan 
nam to przybliżył. Zresztą pan też to komentował. 
Czy to jest projekt poselski tylko formalnie, czy to 
jest projekt poselski z istotnym udziałem rządu, czy to 
jest wreszcie projekt rządowy występujący formalnie 
jako projekt poselski? Chciałbym prosić o takie roz-
różnienie, dlatego że zaangażowanie tu Ministerstwa 
Sprawiedliwości wydaje się ponadstandardowe jak na 
projekty poselskie.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, obaj dobrze wiemy, że jest to 

projekt poselski. Był przedstawiciel wnioskodawców 
z Sejmu, pan poseł Wójcik, który wypowiadał się jako 
poseł sprawozdawca. My nie mamy innej możliwości 
jak formalnie uznać, że to był poseł sprawozdawca. 
A pan senator rzeczywiście komentował – i chyba 
nie tylko pan senator – to, czy realnie rzecz biorąc, 
faktycznie, nie prawnie, był to projekt poselski, czy 
może projekt rządowy. Myślę, że możemy zadać takie 
pytanie, przede wszystkim pan senator może zadać 
takie pytanie obecnemu tu panu ministrowi. On bę-
dzie chyba bardziej kompetentny ode mnie.
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Senator Michał Seweryński:

Przepraszam, Panie Senatorze, ale na pytanie, czy 
dołożyliśmy należytej staranności, ja nie będę odpo-
wiadał, bo to jest kwestia oceny.

(Senator Mieczysław Augustyn: A kto ma na nie 
odpowiadać?)

Pan senator to oceni. Na podstawie sprawozdania 
i na podstawie mojej odpowiedzi na pańskie pytanie 
pan sam oceni, czy można nam postawić zarzut braku 
staranności, bo takie domniemanie było w tym pyta-
niu. Otóż odpowiadam następująco. 6 opinii było do-
łączonych do materiałów, od prokuratora generalnego 
były nawet 2 opinie, a na sali byli obecni przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Prokuratorów, Krajowej Rady 
Prokuratury, rządu… Nie pamiętam, kto jeszcze. Na 
pytanie, kto był zaproszony, mogą odpowiedzieć se-
kretarze komisji, którzy telefonowali w tej sprawie 
w mojej obecności, jak tylko dowiedzieliśmy się, że 
ta ustawa będzie przedmiotem pracy naszej komisji. 
Pan senator rzadko ze mną obradował, a ja nie miałem 
tej przyjemności, żeby z panem często obradować, 
ale ci, którzy obserwowali pracę mojej komisji, wie-
dzą, że nigdy nie unikałem udziału w posiedzeniach 
komisji przedstawicieli zwłaszcza organizacji poza-
rządowych. Obaj mamy z nimi wiele do czynienia. 
Starałem się o to, żeby oni byli obecni i mogli się 
wypowiedzieć na tym posiedzeniu. Przypuszczam, 
że nie wszyscy przyszli ze względu na późną porę, 
ale opinie były załączone. Zresztą w ramach spra-
wozdania mniejszości komisji zostało powiedziane 
przez panów senatorów, że były to opinie krytyczne, 
chociaż nie wszystkie były krytyczne, bo np. pani, 
która wypowiadała się w imieniu Stowarzyszenia 
Prokuratorów, poparła w całości projekt tej ustawy. 
Więc opinie były różne, ale z przewagą opinii kry-
tycznych nadesłanych na piśmie. Prokurator general-
ny przysłał nawet dwie takie opinie – jedną sejmową, 
a drugą przygotowaną dla nas. A więc proszę samemu 
ocenić, czy dochowaliśmy staranności. Mnie się wy-
daje, że postąpiliśmy standardowo. Kto chciał, był 
zaproszony, mógł przyjść i mógł przedstawić swoje 
stanowisko.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale co z tego?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Panie Profesorze, chcę zapytać o kwestię kompe-

tencji prokuratora prowadzącego sprawę, gdy chodzi 
o decyzję, czy należy, czy nie należy przedmiot sporu 

Moje pytanie brzmi tak. Obecnie obowiązująca 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje 
w odniesieniu do tych funkcji unii personalnej i wspo-
mina oddzielnie o ministrze sprawiedliwości i od-
dzielnie o prokuratorze generalnym, to jest art. 191 
ust. 1 pkt 1 dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. 
Czy można stąd wywieść wniosek – pytam pana także 
jako bardzo doświadczonego profesora prawa – że 
ten zapis może być sprzeczny z obowiązującą kon-
stytucją?

Senator Michał Seweryński:

Pani Senator, ja nie jestem upoważniony do wypo-
wiadania swoich opinii jako senator sprawozdawca. 
Ta sprawa na pewno nie była przedmiotem obrad 
naszej komisji. Zresztą pani brała udział w tym po-
siedzeniu.

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
Być może wypowiem się w dyskusji. Wstępnie 

mogę powiedzieć, że ja sprzeczności z konstytucją nie 
widzę. Pani przywołała przepisy dotyczące Trybunału 
Konstytucyjnego. Tak więc wstępnie… Ale, powia-
dam, teraz nie mogę się wypowiadać jako dyskutant. 
O tym, co myślę, i jak to sobie wyobrażam, będę 
mówił wtedy, kiedy będzie to uzasadnione. Teraz 
mogę powiedzieć, że na pewno nie rozmawialiśmy 
na ten temat. W ogóle jeśli chodzi o temat zgodności 
tej koncepcji z konstytucją, jak pani senator wie, nikt 
– ani z Platformy, ani PiS – nie podnosił tej sprawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja do pana jako do przewodniczącego obradom 

mam pytanie. Czy rzeczywiście państwo dołożyliście 
należytej staranności, żeby pozyskać opinie odpo-
wiednich środowisk, które mogą miarodajnie wypo-
wiedzieć się na temat tego projektu? Czy senatorowie 
mogli poznać osobiście lub na pana wniosek opinie 
Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, 
Prokuratora Generalnego, GIODO, Krajowej Izby 
Radców Prawnych itd. Czy zaproszeni byli przedsta-
wiciele tych instytucji? Czy mogli się wypowiedzieć? 
Czy przedłożyli Senatowi odpowiednie opinie w tej 
sprawie, byśmy mogli dzisiaj rzetelnie debatować? 
Proszę powiedzieć, jakie działania państwo podję-
liście w tym zakresie, kto był obecny i jakie były te 
opinie.

(senator G. Sztark)
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Art. 12 §4 tej ustawy mówi, że odpowiedzialność 

za wszelkie roszczenia powstałe w związku z czyn-
nościami itd. – chodzi tutaj właściwie o czynności 
udostępniania wiadomości z śledztwa mediom, o ile 
dobrze rozumiem – ponosi Skarb Państwa; to jest 
fragment §4. Jednocześnie w opinii prezesa Sądu 
Najwyższego jest napisane tak: „W uzasadnieniu 
projektu stwierdzono, że w razie przekazania me-
diom informacji z postępowania przygotowawczego 
Prokurator Generalny lub upoważniony przez nie-
go prokurator nie będą ponosili odpowiedzialności 
cywilnej i majątkowej za przekazanie rzetelnych 
i zgodnych z poczynionymi ustaleniami informa-
cji”. Moje pytanie jest takie: czy o ten przepis chodzi 
w uzasadnieniu, tzn. o to, że Skarb Państwa ponosi 
odpowiedzialność za roszczenia?

I dalej. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, to on właściwie mówi, że 
takie roszczenia mogłyby powstać w wyniku narusze-
nia dóbr osobistych. Czyli z jednej strony prokurator 
generalny ma prawo udostępnić – o ile ja to dobrze 
rozumiem – mediom informacje ze śledztwa, nie po-
nosi za to odpowiedzialności cywilnej i materialnej, 
tylko Skarb Państwa, a właściwie głównym powo-
dem, dla którego takie roszczenia mogłyby powstać, 
jest naruszenie dóbr osobistych. 

Krótko mówiąc: czy ta sprawa była dyskutowana 
i czy z tego nie wynika wprost, że prokurator gene-
ralny może z jakichś powodów przekazywać mediom 
fałszywe lub nieprawdziwe, lub nieścisłe informacje, 
a za to płaci Skarb Państwa?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, odpowiem najpierw formalnie: 

ta sprawa dyskutowana nie była. Ale pozwolę so-
bie dodać, że mnie to nie dziwi, że Skarb Państwa 
odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich 
funkcjonariuszy. Chciałby pan, żeby było inaczej? 
Przepraszam, teraz ja zadałem pytanie… Ale wydaje 
mi się, że to jest naturalne.

Senator Piotr Wach:
Ale tutaj chodzi o naruszanie dóbr osobistych 

w ramach udostępniania informacji z toczącego 
się śledztwa i to naruszenie dóbr osobistych może 
nastąpić w różny sposób, również, powiedziałbym, 
w sposób umyślny, który może służyć np. celom po-
litycznym. Przecież prokurator generalny jest mini-
strem i on może naumyślnie powiedzieć coś, że tak 
powiem, nieściśle lub pomówić inne osoby, a za to 
zapłaci Skarb Państwa. Ja to mam na myśli.

ujawniać mediom. Z tego, co się zdołałam zoriento-
wać, ta kompetencja została prokuratorowi prowadzą-
cemu sprawę odebrana, natomiast uzyskuje ją teraz 
prokurator generalny będący jednocześnie ministrem 
sprawiedliwości. 

Czy pan profesor uważa, że to jest słuszna de-
cyzja? Czy dyskutowano na ten temat również na 
posiedzeniu komisji?

Senator Michał Seweryński:

Pani Marszałek, dyskutowano, o czym już mówi-
łem. O przepisach na pewno coś więcej powie pan 
minister. Jak wypowiem się ewentualnie w dyskusji. 
W tej chwili nie będę polemizował ani co do ustawy, 
ani z wypowiadającymi się osobami, bo nie w takiej 
roli tutaj występuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Duda…
(Senator Jarosław Duda: Pan.)
Pan senator Duda – tak powiedziałem.

Senator Jarosław Duda:

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy prawdą jest, 
że aby zostać prokuratorem generalnym, wystarczy 
tylko skończyć studia prawnicze i można nigdy nie 
przekroczyć progu prokuratury i że wymagania nawet 
dla asesora są większe? Czy takie zapisy są propono-
wane w tej ustawie? Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, dokładnie już nie pamiętam tych 
przepisów, musiałbym zajrzeć i dokładnie je prze-
czytać. Ale pamiętam, że jest przepis, który mówi, 
jakie wymagania, jakie kryteria kwalifikacyjne musi 
spełnić osoba, która chce zostać prokuratorem. Jak 
zajrzymy do ustawy, to przekażemy… A jeżeli chcie-
libyśmy otrzymać szybko odpowiedź, zapytamy pana 
ministra, który chyba najlepiej zna projekt ustawy. Ja 
musiałbym się wczytać.

(Senator Jarosław Duda: Zapytam. Dziękuję.)
Wiem, że jest ten przepis, ale…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Wach.
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(Senator Władysław Komarnicki: To nie zmienia 
mojego niepokoju.)

Pozwolę sobie powiedzieć, że późna pora sprawia, 
iż już nie jestem taki, że tak powiem, świeży, jeśli 
chodzi o pamięć, ale przyznaję się do swoich pomi-
nięć. Sam bym zadał takie pytanie, Panie Senatorze.

(Senator Władysław Komarnicki: Panie Senatorze 
Sprawozdawco, bardzo panu dziękuję, bo pan po-
twierdził, że ten mój niepokój może mieć miejsce.)

Ja niczego nie twierdziłem. Każdy ma prawo zapy-
tać, czy ustawa będzie stosowana zgodnie z jej treścią 
i przeznaczeniem.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję, 
Panie Profesorze.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ja jednak wrócę, Panie Profesorze, do dzisiej-

szego posiedzenia komisji. Bo właśnie proponując, 
żeby komisja przełożyła swoje obrady na następny 
termin, z uwagi na to, że druki senackie oraz inne 
materiały – ja zacytuję art. 61 regulaminu – doty-
czące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu komisji 
powinny być doręczone jej członkom nie później niż 
w dniu poprzedzającym posiedzenie… Przypomnę, 
że o godzinie 0.21 otrzymaliśmy informację, że ta-
kie materiały się pojawiły. W związku z tym to jest 
właśnie niedotrzymanie regulaminu czy też to jest 
niezgodne z regulaminem.

Ale konsekwentnie chciałabym dopytać… 
Przyszło do wyznaczenia dzisiejszego posiedzenia 
komisji i komisja zajmowała się projektem ustawy, 
którego jeszcze nie było w porządku obrad. Dopiero 
po posiedzeniu komisji zostało to zgłoszone do po-
rządku obrad. Czy to jest możliwe?

(Senator Stanisław Gogacz: To z Sejmu przyszło.)

Senator Michał Seweryński:
Pani Senator, pani jest w Senacie dłużej ode mnie, 

to chyba pani wie, że najpierw sprawa jest w komisji, 
a dopiero potem jest wpisywana do porządku obrad.

Chyba to jest normalna kolejność?
(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
(Senator Czesław Ryszka: Znowu blondynka.)
Ale potwierdzam, że pani senator złożyła wniosek 

formalny o odroczenie posiedzenia komisji z powo-
dów, które pani przytoczyła. Wniosek został poddany 
pod głosowanie i nie został uwzględniony.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale ust. 2 tego arty-
kułu mówi co innego.)

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, hipotezy są różne. Ale ja bym 
powiedział tak: jak to zrobi umyślnie, to tym bardziej 
odpowiedzialność za ten delikt, za to, co zrobił złego 
prokurator, musi ponosić Skarb Państwa. Trudno, 
żebyśmy od kogo innego dochodzili odpowiedzial-
ności. Ale to już jest moja ocena. Ta sprawa nie była 
przedmiotem dyskusji.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Profesorze, mó-
wiłem o braku odpowiedzialności cywilnej.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Pan senator Komarnicki…)

Przepraszam, pan senator rzeczywiście mówił 
o jednej sprawie w kontekście odpowiedzialności 
cywilnej. Tylko powiem szczerze, że umknęło mi, 
jaka była konkretna tego przyczyna. Rzeczywiście 
pan to podnosił. Ale nie wiem, czy właśnie w takim 
kontekście, jak pan senator mówił… Choć niewątpli-
wie przepis jest po to. Prawda? Myślę, że pan minister 
więcej powie, jeśli będzie trzeba.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze! Panie Profesorze! Ja 

się wczytałem w ustawę i jest tu taki niepokojący 
zapis, który brzmi mniej więcej tak: nie stanowi prze-
winienia dyscyplinarnego działanie lub zaniechanie 
prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecz-
nym. Czyli, Panie Profesorze, można wszystko przy 
takim zapisie. Można wsadzać do więzienia ludzi, 
oskarżać ich bez dowodów, nie ponosząc przy tym 
żadnych konsekwencji, bo, Panie Profesorze, zawsze 
będzie można powiedzieć, że był w tym jakiś ważny 
interes społeczny. Czy to było podnoszone na po-
siedzeniu komisji, Panie Senatorze Sprawozdawco?

Senator Michał Seweryński:
Nie, nie było podnoszone, ale…
(Senator Bogdan Klich: Ja podnosiłem.)
Panie Senatorze, pańska interpretacja jest bardzo 

skrajna. Powiedziałbym, że zawsze będzie można to 
oceniać ad casum. Ale ja pański niepokój rozumiem. 
Bo możemy się zapytać, czy to będzie dobrze stoso-
wane. Zawsze mamy prawo zapytać, czy przepisy 
będą używane w sposób zgodny z ich przeznacze-
niem, czy nie będzie na tym tle jakichś nadużyć. Ten 
niepokój będzie nam zawsze towarzyszyć.

Przepraszam, przypominam sobie, że pan senator 
Klich mówił również o tej sprawie…
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(Senator Mieczysław Augustyn: To świadczy 
o przebiegu posiedzenia tej komisji, tylko tyle.)

Panie Senatorze, pan może złożyć zażalenie do 
marszałka na przebieg posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pan profesor ma bardzo dobrą pamięć i bardzo 

trafnie relacjonuje, prócz tej jednej pomyłki, przebieg 
posiedzenia komisji. Ja bym chciał zapytać – o tym 
wszyscy powinniśmy wiedzieć – jak wybrzmiał pod-
czas tego posiedzenia wątek naruszenia niezależności 
prokuratorów poprzez wprowadzenie możliwości wy-
dawania poleceń prokuratorom prowadzącym spra-
wy nie tylko przez ich bezpośrednich przełożonych, 
ale i prokuratora generalnego, który przecież nie 
musi być prokuratorem, tylko… No, jest politykiem. 
W związku z tym chciałbym, żeby pan nam o tym 
przypomniał. To jest jedna z fundamentalnych spraw, 
jeden z zarzutów, które są formułowane w stosunku 
do obu tych ustaw. Zarzut ten jest taki, że w wyniku 
takiej zmiany dojdzie do znacznego ograniczenia nie-
zależności prokuratorskiej, co będzie źle wpływało 
na przebieg śledztw i skutki tych śledztw. Chodzi mi 
o to, żeby pan zechciał przybliżyć nam ten temat, bo 
on był przecież dokładnie analizowany.

Senator Michał Seweryński:
Wątek ten wybrzmiał, Panie Senatorze, i to 

zwłaszcza w pańskiej krytycznej wypowiedzi w tej 
sprawie, w której pan… Jeżeli źle ją streszczę, to pro-
szę się nie gniewać. Ja już o tym mówiłem w pierw-
szej części mojego sprawozdania. To był jeden z 3… 
z 4 głównych zarzutów, które były postawione. Nie 
przypisywałem wtedy tego pańskiej wypowiedzi, 
ale to głównie pan sformułował tę krytykę ułożoną 
w takie 4 główne punkty. Ten punkt był na pierwszym 
miejscu, a chodziło o to, że możliwość wydawania 
polecenia co do czynności procesowej świadczy 
o daleko idącym uzależnieniu, podporządkowaniu 
prokuratora. Tak ten watek wybrzmiał, zwłaszcza 
w pańskiej wypowiedzi. Mówię o tym teraz po raz 
drugi, a po raz pierwszy powiedziałem o tym w części 
pierwszej sprawozdania. To był jeden z lejtmotywów 
krytycznych, niewątpliwie tak było.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Duda.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Stanisław Gogacz: Proszę zobaczyć 

art. 61 ust. 2.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, zgłaszałem się już dawno, bo 
interesuje mnie… Ponieważ nie ma z nami pana po-
sła sprawozdawcy, więc liczę na to, że pan senator 
sprawozdawca powie, czym tak naprawdę pan poseł 
uzasadniał zmianę struktury organizacyjnej proku-
ratury. Co to ma obywatelom konkretnie dać?

Zmieniają się też niektóre organy, więc chciałbym 
zapytać – to jest moje drugie pytanie – czy… W tej 
Prokuraturze Krajowej ma powstać wydział spraw 
wewnętrznych, który ma badać sprawy najpoważniej-
szych czynów popełnionych przez sędziów, asesorów 
sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury itd. 
Skoro się tworzy taki wydział, to, jak rozumiem, jest 
przypuszczenie, a może dowód… Czy była o tym 
mowa? Ile takich spraw ewentualnie jest i kogo to 
dotyczy, skoro tworzy się specjalny wydział? Czy 
mówiono, ile tych spraw jest, uzasadniając potrzebę 
powołania takiego wydziału?

Senator Michał Seweryński:

Pan senator myśli, że ja odpowiem na pytanie, ile 
jest takich spraw?

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja myślę, że pan 
senator odpowie, czy o tym była mowa na posiedzeniu 
komisji.)

A już zupełnie serio… O tych sprawach nie mówi-
liśmy na posiedzeniu komisji. Pan senator sprawoz-
dawca również nie wypowiadał się na temat struktury, 
wydziału wewnętrznego w prokuraturze. Wcześniej 
było takie pytanie i ja już mówiłem, że tym się nie 
zajmowaliśmy, tym wydziałem wewnętrznym. Myślę, 
że pan minister na pewno odpowie na to pytanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: No ale pan senator 
– przepraszam, Panie Marszałku – stanowczo tutaj 
twierdził, że jest to projekt poselski, a teraz odsyła 
nas do pana ministra.)

Panie Senatorze, jaki jest związek pomiędzy tym, 
co pan zarzuca, a tym, co ja mówię? Ja dostałem, tak 
jak wszyscy, projekt jako poselski. Był na posiedze-
niu pan poseł sprawozdawca, ale nie wypowiedział 
się w sprawach, o które pan senator pyta. Czy to jest 
wystarczająca odpowiedź? Może nie taka, jakiej by 
pan senator się spodziewał, ale czy ja mogę coś więcej 
powiedzieć…
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Pan profesor był łaskaw w swoim sprawozdaniu ust-
nym w pierwszej części powiedzieć, że sprawozda-
nia, które są przyjmowane przez gremia, których nie 
będę teraz wymieniał, to pewna gra polityczna. Tak 
dokładnie – zapisałem to – pan profesor powiedział. 

Czy to było przedmiotem obrad komisji? Od od-
powiedzi uzależniam dalszą część pytania.

Senator Michał Seweryński:
Rozumiem, że panu senatorowi chodzi o to, że 

sprawozdanie raz do roku miał składać prokurator ge-
neralny premierowi. Tak, ta sprawa była podniesiona 
w mojej wypowiedzi – bo jako dyskutant również się 
wypowiadałem na posiedzeniu komisji. I to rozwią-
zanie uznałem za przejaw pewnej gry politycznej. 
Bo jeżeli premier nie wypowiada się co do tego, czy 
przyjmuje sprawozdanie prokuratora generalnego, 
czy nie, i to przez dłuższy czas, też kiedy już upływa 
właściwy termin – choć nie wiadomo, kiedy przypada 
ten termin – i nie wyciąga żadnych konsekwencji, 
to dla mnie wygląda to na przejaw gry politycznej. 
To była moja opinia własna przedstawiona w czasie, 
kiedy wypowiadałem się na temat rzekomej nieza-
leżności prokuratury w tym modelu, który mamy 
do tej pory.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Czyli mam rozumieć, Panie Profesorze, że ten 

dzisiaj istniejący układ jest pewnym układem po-
litycznym – tak go tu rozumiem – w stosunku do…

Senator Michał Seweryński:
De facto jest.
(Senator Leszek Czarnobaj: De facto jest.)
Jest w nim miejsce na wpływy polityczne.

Senator Leszek Czarnobaj:
Czyli mam rozumieć, Panie Profesorze, że ten 

nowy układ, który państwo proponujecie, będzie apo-
lityczny, nie będzie tam wątku politycznego. I teraz 
moje pytanie. Mam nadzieję, że z logiki… Trochę 

Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy może pan 

odtworzyć taką oto historię: czy była poruszana na 
posiedzeniu komisji kwestia zmiany dotyczącej tego, 
że… I czemu ma służyć ta zmiana, że były prokura-
tury apelacyjne, a teraz będą regionalne? To fizycznie 
będzie się sprowadzać, jak sądzę, do zmiany tabliczek 
– chyba że jest w tym jakiś ukryty sens. Czy była 
o tym mowa? Dziękuję bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nie było o tym mowy… To znaczy, 

przepraszam, myśmy nie dyskutowali o tej sprawie, ale, 
o ile dobrze pamiętam, pan minister sprawiedliwości 
zwracał uwagę, że będzie teraz jeszcze jeden stopień 
dodatkowy. I mówiliśmy o tych stopniach prokuratu-
ry, jakie będą w systemie całej prokuratury. No a co 
do głębszych przyczyn takiego zróżnicowania, to już 
na ten temat nie dyskutowaliśmy. Ale wiadomo było, 
że będzie także prokuratura rejonowa w tym nowym 
systemie i że… przepraszam, regionalna.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Apelacyjna – na 
regionalną.)

Tak, regionalna, a nie rejonowa. I to oczywiście 
spowoduje także, w sposób zrozumiały, pewne zmia-
ny nazw.

Ja już tak… Troszeczkę mi się zbija to, co sam 
czytałem w ustawie, i to, o czym była mowa. Ale na 
pewno mówił o tym pan minister, zwracając uwagę na 
to, że to na bazie dawnych prokuratur apelacyjnych… 
Właśnie tak, o tym była mowa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Profesorze! 

Ja mam takie pytanie. 
Czy podczas procedowania tegoż projektu ustawy 

w komisji zajmowaliście się państwo kwestią pozba-
wienia prezesa sądu możliwości zgłaszania sprzeciwu 
wobec podjęcia przez sędziego w stanie spoczynku 
funkcji doradcy prokuratora generalnego czy też pro-
kuratora krajowego?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Senator Michał Seweryński:
Nikt tej sprawy nie podnosił.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie, pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Jeśli pan profesor pozwoli, to ja…
(Rozmowy na sali)
Ciii…
…Do tej szczerości, apolityczności i przejrzystości 

odniosę się…
(Senator Czesław Ryszka: Ziobro was boli.)
(Senator Michał Seweryński: Już nikt nie będzie 

mówił o apolityczności.)
Panie Profesorze, odniosę się do tego w dyskusji, 

bo zaraz pan marszałek nas zgani…
(Senator Michał Seweryński: Dobrze.)
I druga rzecz, żebym dwa razy się nie zgłaszał. 

Chyba że coś mi się nasunie… Panie Profesorze, 
chciałbym zapytać pana o coś nie jako posła spra-
wozdawcę. Może pan się uchylić od…

(Głos z sali: Senatora.)
Tak, senatora sprawozdawcę.
(Senator Michał Seweryński: Odpowiem.)
Chciałbym zwrócić się do pana jako profeso-

ra prawa. Zapewne jest pan wielkim autorytetem 
i chciałbym od pana usłyszeć… Zawsze może pan 
profesor odpowiedzieć, że nie było to przedmiotem 
posiedzenia komisji. Chciałbym jednak poprosić pana 
profesora o szczerą odpowiedź dla mnie jako osoby, 
która nie jest prawnikiem. Kiedy słyszę wypowiedzi 
dotyczące sposobu uchwalania tak ważnego projektu 
ustawy, jak wsłuchuję się w relacje pana profesora 
z posiedzenia komisji, to rozumiem, że opinie były, 
ale państwo – tak wybrzmiało to z wypowiedzi pana 
profesora – po prostu je tylko przeczytaliście i nie 
były one dokładnie omawiane, dyskutowane. Nie 
poddawaliście ich jakiejś głębokiej analizie. Kiedy 
czytam opinie Biura Legislacyjnego i innych pod-
miotów – nie mówię tego jako prawnik – które to 
opiniowały… Opiniujący, można powiedzieć, mają 
olbrzymie zastrzeżenia. 

Proszę mi powiedzieć jako fachowiec i profesor – 
obym nie stracił wiary w tytuł profesorski – czy tak 
według pana profesora powinno wyglądać tworzenie 
prawa w Polsce.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, odpowiem panu w dyskusji. Na 

pewno panu odpowiem.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze. Dziękuję.)
Bo tak to byśmy wykroczyli poza sprawozdanie. 

Swoje poglądy wyrażę w dyskusji. Boję się, że nad-
użyłbym czasu, bo miałbym tylko 10 minut, a może 
mówiłbym trochę dłużej. Wiem, jaki jest pański mo-
tyw przewodni. Na pewno coś odpowiem.

się denerwuję przed panem profesorem, jak na eg-
zaminie, w związku z tym pytanie zadam z logiki, 
Panie Profesorze.

(Senator Michał Seweryński: Sprawiedliwość musi 
być – najpierw ja egzaminuję, teraz…)

Panie Profesorze, teraz to z logiki. Czyli rozu-
miem, że ten układ, że pan premier… i sprawa spra-
wozdania trwa, jest układem politycznym. 

Jak więc pan profesor by nazwał następujący układ? 
Minister, który jest jednocześnie prokuratorem general-
nym, podlega pani premier, jest zaprzysiężony przez pana 
prezydenta, pan prezydent może go odwołać, może go nie 
powołać – no, znamy różne sytuacje, kwestie decyzyjne 
pana prezydenta – i, co jeszcze jest tu ważne, gremium 
polityczne, a mianowicie pan prezes, może w tej sytuacji 
wycofać swoje poparcie, co jest zapewne równoznaczne 
z odwołaniem takiego ministra. Jak pan profesor nazwał-
by taki układ? Skoro tamten jest polityczny, a ten będzie 
apolityczny, to proszę nazwać jakimś wyrazem blisko-
znacznym ten przedstawiony układ.

Senator Michał Seweryński:
Znowu muszę powiedzieć tak: no, jest trochę powo-

dów, żebym odpowiedział teraz na to pytanie – choć 
bardziej się to nadaje na dyskusję… Ale ja w swojej 
wypowiedzi powiedziałem – o, niech to będzie część 
sprawozdania – że dla mnie ten proponowany model jest 
po prostu bardziej szczery, nie udaje, że nie ma w nim 
zależności: prokuratura jest częścią systemu władzy 
wykonawczej i jest hierarchicznie podporządkowana. 
Jest czymś normalnym, że przełożeni wydają polece-
nia. W obecnym systemie założenie było takie: nikt 
nie będzie prokuratorowi wydawał poleceń. To, co jest 
zaproponowane, uważam za system bardziej przejrzysty. 
Pozwolę sobie nawet powiedzieć, że bardziej szczery. 
Nikt nie udaje, że nie ma zależności, że nie ma poleceń. 
Przeciwnie – to jest system oparty na hierarchicznym 
podporządkowaniu. To znaczy taki ma być. 

Natomiast ten, który do tej pory mieliśmy i z na-
dzieją obserwowaliśmy, że może się uda zrobić ja-
kiś niezależny, może trochę podobny do systemów 
kontroli państwowej, które też nie są ani władzą 
prawodawczą, ani wykonawczą, ani sądowniczą… 
Staraliśmy się, żeby była zachowana jakaś doza sa-
modzielności, niezależności. W tym przypadku to się 
nie udało według mojej oceny. Nie udało się. 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

I dlatego ja wolę system bardziej szczery: 
prosta hierarchiczna zależność – część składo-
wa Ministerstwa Sprawiedliwości powiązana 
z Ministerstwem Sprawiedliwości i jasne jest, kto 
jest przełożonym, kto wydaje polecenia.

(senator L. Czarnobaj)
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Senator Mieczysław Augustyn:

Ja mam podobne pytanie: czy podczas dyskusji 
w komisji przedstawiono racje, dla których zdecydo-
wanie ogranicza się kompetencje organu samorządu 
prokuratorskiego?

Senator Michał Seweryński:
Nikt takich racji nie przedstawiał. A obecnej po-

zycji Krajowej Rady Prokuratury bronił przedstawi-
ciel, który wypowiadał się w imieniu Krajowej Rady 
Prokuratury, ale nie odnosił się do tego konkretnego 
przepisu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Profesorze, ja pozwolę sobie zadać następu-

jące pytanie. Użył pan określenia „szczery” w odnie-
sieniu do tej konstrukcji, która będzie następstwem 
tej ustawy, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte 
przez kolegów z ław Prawa i Sprawiedliwości. A ja 
chciałabym zapytać o to, czy to, że tego typu usta-
wa, albo konstrukcja, albo jakaś instytucja, która jest 
szczera… Np. w systemach totalitarnych szczerze się 
mówi: my mamy taki i taki system i on nam odpo-
wiada, daje nam większa władzę, w związku z tym 
uznajemy, że taki system jest najlepszy. 

Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem pojęcie 
szczerości ma jakikolwiek związek z jakością ustawy, 
o której rozmawiamy, czy kategoria szczerości może 
określać… Możemy się zastanawiać nad tym, czy 
ustawa jest dobra, czy nie, czy prawidłowa, czy nie, 
czy jest dobra dla obywateli, czy nie. Dziękuję bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Ocen będzie dokonywać pani senator zapewne, ale 

wycofuję słowo „szczery”. Może to nie było najzręcz-
niejsze sformułowanie. Ale tak to jest, jak nie mam 
napisanego wszystkiego na kartce, czasami używam 
niezręcznych słów.

(Wesołość na sali)
W dyskusji odpowiem. W dyskusji odpowiem 

więcej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora?
(Senator Bogdan Klich: Do pana senatora 

Libickiego…)
(Senator Michał Seweryński: Czy ja już mogę 

odejść, Panie Marszałku? A, jeszcze pan marszałek.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.
(Senator Stanisław Kogut: Oj, ten geniusz…)

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Profesorze, była tutaj podnoszona kwestia 
ujawniania tych informacji. 

Czy podnoszono również sprawę ograniczeń 
w tym zakresie, które wynikają przecież z domnie-
mania niewinności?

Senator Michał Seweryński:

O domniemaniu niewinności mowy nie było.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję za szcze-

rą odpowiedź.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać o Krajową Radę 

Prokuratorów, o której w tej ustawie jest mowa. Dotąd 
mieliśmy Krajową Radę Prokuratury. W art. 42 jest 
podany skład tego nowego organu. Ten skład jest węż-
szy, niż to było w obecnej ustawie, a różnica m.in. po-
lega na tym, że w obecnej ustawie byli reprezentanci 
parlamentu – i Sejmu, i Senatu. W opinii prokurato-
ra generalnego są zastrzeżenia dotyczące właściwie 
braku uprawnień tej rady w świetle przepisów, braku 
narzędzi do tego, aby mogła stać na straży niezależ-
ności prokuratorów, co jest zapisane w jej zadaniach. 

Moje pytanie jest takie: czy była dyskutowana, 
a jeśli nie, to… Jaki jest pana stosunek do tej zmiany, 
która właściwie wyłącza reprezentantów parlamentu 
w Krajowej Radzie Prokuratury.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem naszej 

dyskusji. A co do tła, podłoża, motywów, myślę, że 
więcej powie pan minister.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz pan 

senator Augustyn.
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Senator Piotr Wach:

Nie wiem, ja po prostu nie mam doświadczenia 
w tworzeniu prawa, już prędzej po tych latach, które 
tu jestem…

(Senator Bogdan Klich: Rozmawialiśmy o tym na 
posiedzeniu komisji.)

…potrafię ocenić czy przewidzieć skutki, jak to 
działa, ale w sensie takiego konstruowania to ja nie-
stety nie mam doświadczenia.

Senator Michał Seweryński:
Obawiam się, Panie Profesorze, że ani działalność 

polityczna, ani działalność legislacyjna, ani działal-
ność edukacyjna bez pojęcia interesu publicznego we 
współczesnym państwie demokratycznym nie jest 
możliwa. Ale przepraszam, to jest już właściwie poza 
naszym sprawozdaniem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy…
(Senator Alicja Zając: Nie, dajcie już spokój.)
(Senator Stanisław Kogut: Znowu przeczy…)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Wspominał pan senator, pan przewodniczący 

o tym, że posłowie dysponowali opiniami prokuratora 
generalnego. Jestem ciekaw opinii, bo ja też staram 
się z nimi zapoznawać. Tylko w tej jednej są aż 33 
uwagi krytyczne. 

Czy poseł sprawozdawca, czy minister odnosił się 
do każdej z tych uwag wnoszonych przez prokuratora 
generalnego, który wydaje się ze względu na praktykę 
związaną z dotychczasową ustawą najbardziej do tego 
odpowiedni?

A druga sprawa. Jeśli nie, to czy w takim razie 
odnoszono się chociażby do projektowanego art. 56 
§4, w którym jest mowa o wprowadzeniu elektronicz-
nej formy postępowania przygotowawczego i aktu 
oskarżenia z podpisem elektronicznym? Pytam, bo 
obecnie procedura karna tego nie przewiduje i po 
prostu te przepisy są niespójne. Czy to podnoszono?

Senator Michał Seweryński:
Poseł sprawozdawca do opinii prokuratora gene-

ralnego się nie odnosił. Czy odnosił się pan minister? 
Odpowie sam. O postępowaniu w formie elektronicz-
nej nie rozmawialiśmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, jak pan rozumie 
interes publiczny. Art. 12 §2 przewiduje, że uprawnie-
nia do przekazania mediom informacji z toczącego się 
postępowania, mając na uwadze interes publiczny… 
Co jest interesem publicznym, a co nie? Jak pan ro-
zumie „interes publiczny”?

Senator Michał Seweryński:
Już mogę odpowiedzieć?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ależ oczywiście.)
Pan marszałek jako doświadczony parlamentarzy-

sta doskonale wie, że tak ogólne pojęcie jak interes 
publiczny jest interpretowane w konkretnym kon-
tekście. Przecież nie można powiedzieć z góry, że 
sprawy A, B, C są w interesie publicznym – i gdyby 
zapisać to w ustawie, to taki przepis zawsze byłby 
niewyczerpujący – a inne nie leżą w interesie pu-
blicznym. Prokurator, sędzia, parlamentarzysta sam 
ocenia w konkretnej sytuacji, czy to jest w interesie 
publicznym, czy nie jest w interesie publicznym. To 
jest taka interpretacja, którą bierze pod uwagę także 
sędzia. Sprawiedliwość społeczna, interes publiczny, 
dobro wspólne – to pojęcia, którymi posługuje się 
konstytucja. Ale to nie było przedmiotem dyskusji, 
Panie Marszałku, więc trochę za daleko poszedłem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Ja też wrócę do kwestii interesu publicznego, bo 

również moją uwagę zwróciło to, że to jest pojęcie 
bardzo szerokie. Odpowiedź pana profesora właściwie 
byłaby satysfakcjonująca, gdyby nie fakt, że w świetle 
tej ustawy prokurator generalny jest ministrem spra-
wiedliwości, a on może rozumieć interes publiczny 
tak, aby konkretne ugrupowanie polityczne, np. Prawo 
i Sprawiedliwość, miało większe szanse wyborcze lub 
sprawowało dalej władzę. Dlatego moim zdaniem to 
budzi wątpliwości zarówno wielu gremiów czy osób 
opiniujących, jak i np. moje. Krótko mówiąc, polityk 
inaczej rozumie interes publiczny niż osoba znacznie 
zdystansowana od polityki, tak bym to powiedział.

Senator Michał Seweryński:
Ale czy w związku z tym pan senator uważa, że 

to określenie „interes publiczny” nie powinno się ni-
gdzie w ustawie pojawiać, bo może być nadużyte?

(Senator Mieczysław Augustyn: Powinno być do-
precyzowane.)

(Senator Piotr Wach: Nie wiem.)
Bo może być nadużyte.
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Senator Michał Seweryński:

Wysłuchałem oświadczenia pani senator, ale to nie 
jest pytanie, więc nie będę tego komentował.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Podzielam oświadczenie pani senator, bo o co nie 

pytam, a pytam wyłącznie o sprawy w moim prze-
konaniu ważne, to słyszę, że te kwestie umknęły 
uwadze komisji, nie były podnoszone, nikt się na ich 
temat na ogół nie wypowiadał. I tracę już nadzieję, 
że teraz usłyszę inną odpowiedź. Jednym z rozwią-
zań krytykowanych wiele razy, nawet w przypadku 
dotychczasowych przepisów, jest to, że wciąż jest 
możliwe delegowanie prokuratora do innej proku-
ratury. W przepisach zawsze było tak, że to było 
ograniczane, że to musiało być w szczególnych wa-
runkach. Tymczasem teraz, w moim przekonaniu, 
godzi się w niezależność prokuratora, wprowadza-
jąc przepis, że bez jego zgody na okres 12 miesięcy 
w ciągu roku… Jest więcej miesięcy? Czyli nawet na 
cały rok, jak rozumiem, można prokuratora przenieść, 
odbierając mu tym samym prowadzenie odpowiedniej 
sprawy i wpływając pozaprocesowo na jego niezależ-
ność. Czy ta kwestia była podnoszona?

Senator Michał Seweryński:
Ucieszę pana senatora: była podnoszona. W opinii 

Biura Legislacyjnego zwrócono uwagę na niezręcz-
ność redakcyjną, bo rzeczywiście w roku jest tylko 
12 miesięcy. Ale o innych sprawach nie było mowy. 
I miałbym prośbę do pana senatora, żeby w tej przy-
ganie wobec komisji rozkładał winę na wszystkich 
członków komisji, nie tylko na przewodniczącego 
sprawozdawcę, bo również wszyscy inni mieli okazję 
wykazywać dociekliwość. I oczywiście w wielu miej-
scach wykazywali dociekliwość, ale nie wszystkie 
sprawy były pewno dostatecznie ciekawe.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań?
Przepraszam, jeszcze pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy ta ustawa likwiduje kaden-

cyjność i konkursy w prokuraturze?
(Senator Czesław Ryszka: Bardzo dobrze…)

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja chciałabym zadać pytanie, ponieważ pan sena-
tor sprawozdawca jest w takiej roli, że właściwie…

(Senator Michał Seweryński: W trudnej roli.)
W trudnej, zgoda. Jednocześnie stara się pan 

obiektywnie zrelacjonować to…
(Senator Michał Seweryński: Dziękuję.)
…co się działo na posiedzeniu komisji. My zaś 

chcielibyśmy, powiem szczerze, poznać intencje 
wnioskodawców. O ile członkowie komisji mieli oka-
zję, jak rozumiem, był tam poseł inicjator…

(Senator Michał Seweryński: Był.)
…o tyle my nie mamy takiej możliwości. Pan se-

nator odsyła nas z pytaniami do pana ministra, ale 
pan minister przecież nie tylko nie jest autorem tego 
projektu, ale również jest osobiście zainteresowany, 
bo ta ustawa, powiedzmy sobie szczerze, niesamowi-
cie zwiększa jego kompetencje.

Chciałabym zapytać, czy może pan powiedzieć, 
odpowiedzieć mi na pytanie, czy zgadza się pan 
z moją opinią, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, 
usiłując w tak krótkim czasie, podczas tej debaty, 
po tak krótkim posiedzeniu komisji, w którym nie 
wszyscy uczestniczyli, wyrobić sobie zdanie, żeby 
móc zagłosować w tak ważnej sprawie? Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Pani Senator, poczucie własnej sytuacji to jest kwestia 

subiektywna. Nie mogę się na ten temat wypowiadać. 
Ja przeczytałem to, co było możliwe, co było dostępne 
nam wszystkim, dlatego mogę się o pewnych sprawach 
wypowiadać. A że odsyłam do pana ministra, to dlatego, 
że on na pewno lepiej zna cały projekt i pewne inten-
cje, tym bardziej że ‒ o ile dobrze pamiętam ‒ chyba 
występował także w Sejmie i bronił pewnych kwestii.

Co do pana posła sprawozdawcy, to mogę po-
wiedzieć, że głównie skoncentrował się na polemice 
z pewnymi wątpliwościami, które były wyrażone 
w opinii Biura Legislacyjnego. Nie we wszystkich 
sprawach się wypowiadał.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, ja jeszcze ad vocem. Jeżeli nawet 

pan profesor, pan senator sprawozdawca nie zna tej 
ustawy dogłębnie, to w jaki sposób my, którzy nie 
jesteśmy ani sprawozdawcami, ani wybitnymi praw-
nikami, mielibyśmy wyrazić w głosowaniu na tym 
posiedzeniu opinię na temat ustawy? Może dajmy 
sobie czas, poczekajmy, dajmy sobie czas na dogłębne 
zapoznanie się z tą ustawą, tak aby każdy z nas mógł 
się zapoznać z poszczególnymi punktami. No prze-
cież właśnie o tym rozmawiamy, o to walczyliśmy 
w tej dyskusji na posiedzeniu komisji i walczymy 
teraz. Dziękuję.
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osoby nieuprawnione, i z takimi sytuacjami, o ile 
wiem, w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy do czynie-
nia. To jest pierwsza sprawa. I chcę powiedzieć, że 
mieliśmy z tym do czynienia w latach 2005–2007.

A druga sprawa, o której mówił pan przewodni-
czący, minister Klich, czyli właśnie klauzule general-
ne, to jest, w moim przekonaniu, główna oś argumen-
tacji z opinii Biura Legislacyjnego. Chodzi o sytuację, 
w której możemy bardzo rożnie rozumieć pojęcia, 
jakie w tej ustawie się znajdują. Ja się znowu odwołam 
do tego, o czym mówiłem, mianowicie do pewnej 
niespójności, o której pan minister Święczkowski 
powiedział jako o niespójności zamierzonej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Bogdan Klich: No tak…)
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Też mam pytanie do pana senatora Libickiego, 

który powołał się na lata 2005–2007, które bardzo 
dobrze pamiętamy, czyli lata działania tego systemu, 
który właściwie dzisiaj będzie przywracany. 

I chciałabym pana senatora zapytać, czy poru-
szana była na posiedzeniu komisji sprawa, że jeże-
li nawet obecna władza, która powróciła po latach, 
z których, jak rozumiem, ma bardzo dobre wspo-
mnienia, w przeciwieństwie do tej strony sali… Czy 
była poruszana sprawa, że może lepiej wzmocnić po 
prostu obecnego prokuratora, w tym układzie, który 
jest, poprawić ustawę, która funkcjonuje, jeżeli są 
zastrzeżenia, i zachować niezależność prokuratora od 
bieżącej władzy politycznej? Dziękuję bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja odpowiem pani senator w następujący sposób. 

Ja nie mam takiego wrażenia, żeby pan poseł repre-
zentujący posłów wnioskodawców czy przedstawi-
ciele rządu mieli w tej kwestii takie intencje, o jakich 
pani senator mówi, czyli usuwania pewnych usterek 
obecnego systemy funkcjonowania prokuratury, je-
śliby uważali, że takie są.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja dopowiem… Bo moim zdaniem najłatwiej 

wzmocnić siłę prokuratury, poprawiając tę ustawę…
(Senator Stanisław Kogut: To już dyskusja, to nie 

jest pytanie.)
Bardzo proszę odpowiedzieć: czy były takie głosy 

na posiedzeniu komisji?

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja zrozumiałem, że kryteria do-
boru są ustawione w ustawie i jest powiedziane, kto 
powołuje prokuratorów. Ja tam miejsca na konkursy 
nie widziałem, więc chyba…

(Senator Czesław Ryszka: Nie będzie…)
Ale nie było to przedmiotem dyskusji. Ja mogę 

powiedzieć to, co…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

moje pytanie jest proste.)
Ja prosto odpowiedziałem: nie było to przedmio-

tem dyskusji.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. I pan 

senator nie wie, czy likwiduje kadencyjność.)
A, to jest co innego. Czy ja wiem, czy nie, to od-

powiem w dyskusji. To będzie moja ocena ustawy 
i tego, co wiem na jej temat.

(Senator Czesław Ryszka: Przecież tu jest napisane 
jak byk, że likwiduje.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Do pana senatora sprawozdawcy, pana senatora 

Libickiego.
(Senator Michał Seweryński: To ja w takim razie 

się oddalę.)
Senatorze, ponieważ przedmiotem dyskusji – 

akurat nie ja to podnosiłem – był problem klauzul 
generalnych…

(Głos z sali: Czego?)
Klauzul generalnych.
Jedną z tych klauzul generalnych jest funkcjonowanie 

państwa jako powód do tego, żeby prokurator generalny, 
prokurator krajowy albo upoważniony przez nich pro-
kurator przedstawiał władzy publicznej – tutaj mamy ja-
sność, co oznacza pojęcie organu władzy publicznej – ale 
także osobom, i ja rozumiem, że chodzi o osoby fizyczne, 
informację o przebiegu postępowań prowadzonych przez 
prokuratorów. Jak pan rozumie to pojęcie funkcjonowania 
państwa? To po pierwsze. Bo rozumiem, że to jest jeden 
z powodów, dla których został złożony wniosek mniejszo-
ści. A po drugie, czym może grozić zastosowanie takiej 
klauzuli generalnej, jak funkcjonowanie państwa, w przy-
padku wypływu materiałów i danych z postępowania 
na zewnątrz. Bo ja osobiście uważam to za niezwykle 
niebezpieczne rozwiązanie.

Panie Senatorze?

Senator Jan Filip Libicki:
Chcę powiedzieć tak: myślę, że może np. grozić to 

tym, że z materiałami ze śledztw będą zapoznawane 
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z dyskutantów mówił: przeważa – taki model, jaki 
my mamy do tej pory, i że na tle tych właśnie państw 
nasz nowy model będzie inny.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuje.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, pytanie do pana senatora sprawozdawcy 
mniejszości, w sprawie klauzul generalnych. Pan se-
nator powiedział, że one są sprzeczne. 

Czy może pan to pokazać, przywołać jakiś przy-
kład tych sprzeczności?

(Senator Michał Seweryński: Z czym?)
Rozumiem, że klauzule generalne to są pewne 

ogólne pojęcia, które są zawarte w ustawie. W języku 
prawniczym chyba tak właśnie to się nazywa.

Senator Jan Filip Libicki:
Jeżeli chodzi o sprzeczności, to np. pan sena-

tor Augustyn w swojej wypowiedzi powołał się na 
12 miesięcy w roku. I takich przypadków, które Biuro 
Legislacyjne nazywało usterkami bądź brakiem spój-
ności, jest w tym projekcie szereg.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś…
(Senator Michał Seweryński: Czy ja mogę… 

Przepraszam, Panie marszałku. Mogę dopowiedzieć?)
Bardzo proszę.
(Senator Michał Seweryński: Czy pan senator się 

zgodzi, że ja dopowiem?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy ja się zgodzę?)
(Senator Michał Seweryński: Tak.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale… Kieruję także 

do pana, Panie Senatorze, to pytanie.)

Senator Michał Seweryński:
No więc obawiam się, że pan senator Libicki źle 

zrozumiał pytanie, bo przepis, który mówi, że do 
12 miesięcy w roku można delegować prokuratora, 
nie ma nic wspólnego z klauzulą generalną. Klauzula 
generalna to jest pojęcie np. interesu publicznego.

(Senator Piotr Zientarski: No tak, tak.)
O, to jest przykład użycia klauzuli generalnej. 

W tej ustawie jest rzeczywiście użyta taka klauzula. 
I dyskusja wokół tego, co to może być ten interes, 
oczywiście była.

Senator Jan Filip Libicki:
Głosy takie były, ale wynik głosowania w komisji 

był sprawą jasną – jasne było, że to były głosy, które 
nie uzyskają poparcia większości.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Jest oczywiście naszą powinnością dokładnie zba-
dać zgodność przepisów każdej ustawy z konstytucją 
i prawem Unii Europejskiej. 

Prosiłbym o odpowiedź: czy, ewentualnie w jakim 
zakresie ta sprawa była przedmiotem obrad komisji? 
Czy komisja nad tymi kwestiami się zastanawiała? 
A w szczególności prosiłbym o odpowiedź na pytanie, 
czy przepisy tej ustawy nie naruszają art. 51 ust. 2 
konstytucji, w którym jest mowa, że władze publiczne 
nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać in-
nych informacji o obywatelach niż niezbędne w de-
mokratycznym państwie prawa. Oczywiście pytam 
o to w kontekście wspominanego ujawniania danych 
tak zwanym innym osobom. Jest to pytanie do pana 
senatora sprawozdawcy.

(Senator Michał Seweryński: To może ja z miejsca 
krótko odpowiem.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Ja związku żadnego pomiędzy tym, co pan senator 

przeczytał w odniesieniu do artykułu konstytucyj-
nego, a działalnością prokuratury nie widzę, bo jej 
zadanie to jest właśnie pozyskiwanie wiadomości i in-
formacji w sposób oczywiście zgodny z przepisami, 
które regulują jej działalność. A więc rozumiem, że 
to jest pytanie raczej w kontekście wcześniej dysku-
towanej przez nas ustawy o działalności operacyjnej. 
I wtedy takie pytanie ma, moim zdaniem, sens. Ale 
zmartwię pana senatora, bo na ten temat nikt się nie 
wypowiadał.

Co do tematu ewentualnego powiązania z pra-
wem Unii Europejskiej, to pan poseł sprawozdawca 
wspomniał, że to było przedmiotem pytania także 
w Sejmie i że nikt na żadne związki nie wskazy-
wał. Wskazywano jednak na związek tego typu, że 
w państwach Unii Europejskiej przeważa – o ile do-
brze pamiętam, to tak właśnie się mówiło, tak jeden 
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że da się możliwość bezkarnego naruszania dobre-
go imienia dowolnie wskazanego człowieka. Czy 
państwo – senatorowie czy też minister, czy poseł 
sprawozdawca – do tej opinii się odnieśli? Bo to jest, 
można powiedzieć, bardzo istotny zarzut, chodzi 
o fundamentalne prawo człowieka.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Jeżeli mogę, to odpowiem z miejsca – przepraszam 

– bo to krótkie pytanie.
Już wielokrotnie mówiłem o tym, że art. 12 – 

chodzi zwłaszcza o udostępnianie informacji o to-
czącej się sprawie – był oczywiście przedmiotem 
naszej debaty. To zwłaszcza podnosili pan senator 
Klich oraz pan senator Zientarski, i to oczywiście 
wywołało zainteresowanie. Cytat z tej opinii, który 
pan senator przytoczył, to jest po prostu dowolna 
interpretacja, bo jest założenie, że ten przepis daje 
podstawę do bezkarnego naruszania. Założeniem jest 
karne działanie wszystkich urzędów państwa, czyli 
zgodnie z przepisami. Jeżeli bezkarnie, to znaczy, że 
jest pozwolenie na działanie bezprawne. Ja tu takiego 
pozwolenia nie widzę. To już jest nadinterpretacja 
albo może nadmierna obawa autora tej opinii. Z tych 
przepisów nie można wyczytać żadnej zachęty do 
bezkarności. No, bądźmy… zakładajmy dobrą wolę 
ustawodawcy. Wszyscy jesteśmy częściowo…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale, Panie 
Przewodniczący, wola ustawodawcy i jego intencje 
wyrażone są w uzasadnieniu. A z uzasadnienia łatwo 
można… Znajdzie pan tam słowa…)

Zezwolenie na bezkarność?
(Senator Mieczysław Augustyn: …że za dokonanie 

takiego czynu, o którym mowa w tej opinii, nie można 
prokuratora pociągnąć do odpowiedzialności.)

Już rozumiem, o czym jest mowa.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja mam pytania do sprawozdaw-

cy mniejszości, pana senatora Libickiego.
Panie Senatorze, mam 3 pytania. Nie wiem, czy 

zadawać po kolei?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Po kolei.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuje.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
To ja jeszcze o tych klauzulach generalnych… 

Mianowicie ponieważ dość dużo o nich rozmawia-
liśmy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale przepraszam. 
Dobro wspólne też, jeżeli będzie… Tak? Dobro…)

Tak, tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobro wspólne, in-

teres publiczny… To dobrze zrozumiałem. Dziękuję.)
O nich dosyć dużo rozmawialiśmy. I rozmawia-

liśmy właśnie o interesie społecznym – jeśli dobrze 
pamiętam, tak to jest zapisane w ustawie – jako o po-
wodzie, dla którego nie wszczyna się postępowania 
dyscyplinarnego wobec prokuratora, który w istotny 
sposób, w istotny sposób naruszył zasady prowadze-
nia postępowań, czyli czegoś zaniechał albo coś zro-
bił, co nie jest zgodne z regułami sztuki. 

Mam pytanie do sprawozdawcy mniejszości, pana 
senatora Libickiego: czy w tym wypadku uważa pan 
też – bo ja uważam, że to jest duże zagrożenie – że 
to jest zagrożenie i pretekst do tego, aby usprawiedli-
wiać prokuratorów, którzy nie zachowują się zgodnie 
z regułami sztuki i standardami swojego zawodu, 
przed odpowiedzialnością dyscyplinarną? Jak to jest, 
Panie Senatorze?

Senator Jan Filip Libicki:
Jeżeli mam wypowiedzieć tutaj swoje zdanie, to 

uważam, że będziemy mieli do czynienia z taką sy-
tuacją, kiedy będą wyszukiwane pewne usprawiedli-
wienia i będą mogły być, że tak powiem, stosowane 
w związku z tym, powiedziałbym, kryteria pozame-
rytoryczne. To jest pewna formuła, która w moim 
przekonaniu właśnie na tego typu rozwiązania będzie 
pozwalać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Trudno żebyśmy przeszli do porządku dziennego 

nad art. 12, który zapewne był przedmiotem wnikli-
wej analizy na posiedzeniu komisji, choćby wobec 
takich opinii pojawiających się w kilku miejscach, 
bardziej lub mniej kategorycznie sformułowanych. 
A ta opinia powinna nas wszystkich uwrażliwić – 
chodzi o to, że tak sformułowany art. 12 spowoduje, 
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nie jestem prawnikiem, ale jak tak słucham tego, co 
się mówi, czytam te opinie i pamiętam, za co pan 
minister Ziobro został oskarżony…

(Senator Stanisław Kogut: Ale uniewinniony!)
Moment, moment.
…I nie stanął przed Trybunałem Stanu, to zauwa-

żam, że w oskarżeniu, w zarzutach w stosunku do 
pana ministra było wiele takich fragmentów – może 
dotyczy to całości – które zostały powielone w projek-
cie tej ustawy. Czy mógłby pan się odnieść do takiego 
mojego wrażenia? Co pan na ten temat sądzi? Jaka 
jest pana wiedza na ten temat?

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Senatorze, mogę powiedzieć tyle, że ja mam 

wrażenie podobne do wrażenia pana senatora. Jeżeli 
rozmawiamy o wrażeniach, to moje jest podobne czy 
nawet, powiedziałbym, tożsame z wrażeniem pana 
senatora w tej sprawie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mogę zadać trzecie pytanie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
I ostatnie pytanie. Panie Senatorze, to jest mi po-

trzebne do krótkich odpowiedzi w czasie, kiedy bę-
dzie tu dyskusja, ale i w ogóle na temat tego, co my tu 
wyprawiamy. Proszę mi powiedzieć – również chodzi 
mi o pana ocenę, bo wiem, że to nie było przedmiotem 
obrad komisji – proszę mi powiedzieć tak po ludzku, 
nie po prawniczemu, co obywatel Rzeczypospolitej 
będzie miał z wprowadzenia tych ustaw.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Strach.)
Nie, nie, tu zapytałem… Co ja mam powiedzieć 

mojemu koledze z dzielnicy, który mnie o to zapyta, 
który powie: „Słuchaj, powiedz mi, co będzie lepsze 
dla mnie?”. Pan minister już wie, co będzie lepsze – 
pusty śmiech. Ale ja pytam, jeśli pan pozwoli, pana 
senatora. Gdy wejdzie pan na mównicę i będziemy 
pana o to pytali, wtedy również może pan zareagować 
pustym śmiechem. Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Po ilu piwach będzie 
ten kolega z dzielnicy?)

Co będzie?
(Senator Czesław Ryszka: Po ilu piwach będzie?)
Po tylu, po ilu pan senator zawsze bywa.
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator Libicki.

Ja króciutko wrócę to opinii. Z tego, co relacjono-
wał pan profesor Seweryński, wynika, że za bardzo 
nie zapoznawaliście się z tymi opiniami. Tradycyjnie, 
bo stało się to tutaj nową świecką tradycją: opinia 
sobie, a my uchwalamy swoje.

Mam pytanie do pana senatora. W opinii prokura-
tora generalnego znajduje się następujący fragment: 
„Zmiany w strukturze organizacyjnej prokuratury 
polegają w pierwszym rzędzie na zastąpieniu obecnej 
Prokuratury Generalnej przez Prokuraturę Krajową, 
zaś prokuratur apelacyjnych – przez prokuratury re-
gionalne. Analiza całości projektu w zestawieniu 
z projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o prokuraturze wskazuje, że rzeczywistym 
powodem tej zmiany nie są względy organizacyjne 
czy merytoryczne, lecz dążenie do przeprowadzenia 
weryfikacji kadry obecnych jednostek”. Tak pisze 
prokurator generalny.

Ja bym prosił pana senatora Libickiego o komen-
tarz, o powiedzenie, czy zna tę opinię, czy ona była 
omawiana na posiedzeniu komisji i co pan senator 
sądzi na temat tego akapitu, który przeczytałem.

Senator Jan Filip Libicki:
Mogę powiedzieć tak. Na posiedzeniu komisji 

cała argumentacja pana przewodniczącego Bogdana 
Klicha i moja, ponieważ ja się dołączyłem do wniosku 
o odrzucenie ustawy, który składał pan przewodni-
czący Klich, w dużej mierze wskazywała właśnie na 
to, co pan senator przedstawił, przywołując fragment 
tej opinii. Mogę powiedzieć tylko tyle, że odmienną 
opinię w tej sprawie wyraziła tylko pani przedstawi-
cielka Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów 
„Ad Vocem”, co wywołało pewne moje zdziwienie. 
W swojej wypowiedzi kładła nacisk w zasadzie 
wyłącznie na aspekt finansowy, na kwestię niskich 
zarobków przedstawicieli prokuratury, co też, jak 
powiedziałem, wywołało moje zdziwienie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, mia-

łem 3 pytania, dlatego zadałbym jeszcze 2, jeśli pan 
marszałek pozwoli.)

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Do pana senatora Libickiego. Panie Senatorze, 

chciałbym zapytać pana o osobistą opinię, bo za-
pewne nie było to przedmiotem obrad komisji. Ja 

(senator L. Czarnobaj)
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co do tego, jak wygląda prokuratura w innych kra-
jach. Wypowiadaliśmy się tylko w czasie posiedzenia 
komisji o tym – była taka wypowiedź – że w wielu 
krajach Unii Europejskiej takiego modelu, jaki ma 
być teraz wprowadzony u nas, nie ma. To pierwsza 
sprawa.

No, a pytanie pani senator, powielane tu już wielo-
krotnie w różnych wypowiedziach, dotyczące szybko-
ści postępowania… Pozwolę sobie powtórzyć: należy 
to kierować do marszałka Senatu, który decyduje 
o sposobie procedowania w tej Izbie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Odpowiadając pani senator Zdrojewskiej, chcę 

powiedzieć tak. Ja jestem od 10 lat parlamentarzystą. 
I jeżeli chodzi o tego typu uregulowania ustrojowe, 
to ja się z tak szybkim procedowaniem w kwestiach 
ustrojowych przynajmniej do początku obecnej ka-
dencji nie spotkałem. Jedyna sytuacja, o której można 
by było powiedzieć, że mogłaby być choćby zbliżonej 
wagi, to była kwestia otwartych funduszy emerytal-
nych, zmiany w przepisach o otwartych funduszach 
emerytalnych. Uważam jednak, że nie była to kwe-
stia natury ustrojowej. Ktoś by mógł ewentualnie ten 
przykład podnosić, ale wydaje mi się, że są to sprawy 
zdecydowanie różnej wagi. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze! Panie Profesorze! Po pana ostat-

niej wypowiedzi nabrałem wątpliwości, czy w mate-
riałach dla komisji było w ogóle pisemne uzasadnienie 
do tej ustawy. To akurat w tym wypadku ma niesły-
chane znaczenie. Czy państwo przygotowaliście to, 
żeby senatorowie oprócz zapoznania się z tak ogrom-
nym materiałem – a to jest tylko połowa – mogli cho-
ciaż poznać uzasadnienie do przepisów, nad którymi 
pracowali?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, każdy zapoznawał się z tym 

materiałem, który był do dyspozycji, w ramach swo-
ich możliwości. I jak się kto zapoznawał, tego ja nie 
wiem. Niewątpliwą pomocą było jednak to, że był 
poseł sprawozdawca, któremu można było zada-

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, ja myślę, że gdyby pan zapy-
tał o to stronę rządową, która nie jest inicjatorem 
tej ustawy, aczkolwiek jest tak daleko… Tak mocno 
identyfikuje się z tym projektem, że mam wrażenie, 
jakby to strona rządowa była autorem tego projektu, 
choć projekt jest poselski. I pewnie strona rządowa 
w związku z tym by odpowiedziała, że na skutek tej 
ustawy będziemy mieli sprawniejszą prokuraturę. 
Ale ja akurat tego typu sprawności prokuratury bym 
się obawiał. I jeśli pan mnie pyta, czy się obawiam, 
to odpowiadam: tak, obawiam się.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ jestem początkującym posłem i w do-

datku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Senatorem.)
…senatorem, przepraszam.
W dodatku nie jestem prawnikiem z wykształce-

nia… No, ale mamy przecież 2 senatorów sprawoz-
dawców, doświadczonych i w Senacie, i jako prawni-
cy. Chciałabym się dowiedzieć, czy to jest normalne 
i czy tego typu szybka, przyspieszona procedura to 
jest rzecz, że tak powiem, bywała w krajach Unii 
Europejskiej. I czy w jakimś kraju…

(Głos z sali: Tak, w Rosji.)
(Wesołość na sali)
Mówię o Unii Europejskiej, nie mówię o Rosji, 

Panie Senatorze.
I czy w jakimś kraju, w jakimkolwiek kraju 

w ostatnich latach zmiany odbywały się w ten spo-
sób, w tak szybkim tempie?

I drugie pytanie. Czy Senat podejmował tego 
typu uchwały, właściwie ustrojowe, powiedzmy so-
bie szczerze, w tak szybkim tempie? Jest to pytanie 
do obu panów senatorów sprawozdawców. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan profesor… Ale z miejsca?

Senator Michał Seweryński:
Tak, tak.
Ja już myślałem, że pan senator Libicki chce 

pierwszy odpowiedzieć. Jeżeli mogę, to odpowiem, 
że nie prowadziłem studiów prawnoporównawczych 
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czy wręcz dowolna polityka personalna. Zresztą jeżeli 
główne założenie jest takie, że prokuratura ma być 
podporządkowana ministrowi sprawiedliwości jako 
prokuratorowi generalnemu i wprost się pan senator 
Seweryński wycofał ze słowa „szczerze”… Ale może 
użyłby tutaj mniej mocnego czy słabszego określenia. 
Ja nie widzę powodu, żeby w ramach tej szczerości 
także pozostałe stanowiska prokuratorskie nie były 
na zasadzie tej właśnie, powiedzmy, szczerości czy 
tego mniej mocnego słowa obsadzane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pająk, później pan senator Gawęda.

Senator Andrzej Pająk:
Ja mam takie pytanie do pana senatora, pana pro-

fesora Seweryńskiego. Tutaj były pytania i o wraże-
nia, i o elastyczność. Czy te pojęcia i te tematy były 
omawiane w komisji?

(Senator Bogdan Klich: Elastyczność była.)

Senator Michał Seweryński:
Mówiliśmy o różnych ogólnych pojęciach, o klau-

zulach generalnych, oczywiście mówiliśmy też o tym, 
że to może nastręczać trudności interpretacyjne, 
zresztą jak w każdej ustawie, w której takie pojęcia 
występują.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Gawęda.
(Senator Bogdan Klich: Nie mówiliśmy o niczym, 

czego nie było.)

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy wniosków mniejszości. Pytań typu, 
czy coś jest normalne, czy nie, nie będę zadawał, 
bo ich po prostu w przypadku tak poważnej usta-
wy, o prokuraturze, nie wypada w Wysokiej Izbie 
zadawać.

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, 
czy do odpowiedzi na jakiekolwiek pytania był pan 
senator uprawniony… czy był pan uprawniony, żeby 
przedstawiać własne odczucia czy wrażenia, o któ-
rych pan senator tutaj mówił. Bo myślę, że przedmiot 
i materia, nad którą dyskutujemy, tego w jakikolwiek 
sposób nie obejmuje.

Również mam pytanie do pana senatora o to, czy 
na posiedzeniu komisji były omawiane procedury 
postępowania z tą ustawą. Bo na takie pytanie rów-
nież pan senator odpowiadał, a myślę, że… To nie jest 
przedmiotem odpowiedzi. Dziękuję.

wać pytania i on w większym stopniu mówił o tych 
założeniach. Trzeba również powiedzieć o tym, że 
była wnikliwa pisemna opinia Biura Legislacyjnego, 
w której zreferowano cały przebieg postępowania 
legislacyjnego w tej sprawie, a która dotyczyła usta-
wy o przepisach wprowadzających. Była też bardzo 
szeroka opinia ustna, w której już mniej zreferowano 
przebieg postępowania legislacyjnego w tej sprawie, 
a która dotyczyła ustawy o prokuraturze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja przepraszam, Panie Marszałku. Byłem na tej 

pierwszej części posiedzenia i oczywiście słyszałem 
wielokrotnie wypowiadane przez przedstawiciela 
Biura Legislacyjnego zastrzeżenie, że jest to opinia 
wysoce niepełna ze względu na kompletny brak czasu 
na jej przygotowanie.

(Senator Michał Seweryński: Mówimy o ósmej?)
(Senator Bogdan Klich: To była ósma.)
Tak jest.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są…
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam jeszcze pytanie do pana senatora 

Libickiego. Mianowicie odnośnie do polityki kadro-
wej to minister sprawiedliwości – prokurator gene-
ralny uzyskuje większą swobodę, o czym była mowa 
na posiedzeniu komisji. Jeśli dobrze pamiętam, padło 
sformułowanie o większej elastyczności w polityce 
kadrowej, pojawiło się pojęcie elastyczności. Jak pan 
to ocenia? Bo znów w tym przypadku jest stosowana 
klauzula generalna, która mówi, że w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, choć nie mamy definicji 
szczególnie uzasadnionych przypadków, minister – 
prokurator generalny może odstąpić od procedury 
konkursowej przy powołaniu prokuratora na pierwsze 
stanowisko prokuratorskie, a przy powołaniu na ko-
lejne stanowiska w ogóle nie musi być konkursów. Do 
czego to może prowadzić, pańskim zdaniem, Panie 
Senatorze?

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Senatorze, ja bym skupił się na tym jednym 

słowie, które wydaje mi się w pana wypowiedzi sym-
boliczne. To jest słowo „elastyczność”. Otóż wydaje 
mi się, że tak naprawdę pod tym sformułowaniem ela-
styczności kryje się po prostu dowolnie prowadzona 

(senator M. Seweryński)
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Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos? 
Stamtąd?

To bardzo proszę stamtąd.
(Głos z sali: Z miejsca, bo pan minister ma kon-

tuzję…)
Ale tutaj mieliśmy ewentualnie przygotować…
Jak będą dłuższe pytania, to coś zorganizujemy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Panie Marszałku! Wielce Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Przede wszystkim chciałbym serdecznie przepro-

sić, jeżeli dopuszczę się jakiś uchybień w stosunku do 
państwa senatorów, ale pierwszy raz występuję przed 
Senatem Rzeczypospolitej…

(Rozmowy na sali)
A zatem jeżeli takie przypadki się zdarzą, to 

z góry przepraszam, że będą miały miejsce.
Szanowni Państwo! 
Bardzo krótko przedstawię stanowi-

sko Ministerstwa Sprawiedliwości i rządu 
Rzeczypospolitej na temat ustawy uchwalonej przez 
Sejm Rzeczypospolitej, a procedowanej przez sza-
nownych państwa.

Otóż w całości popieramy projekt tej ustawy. 
Stoimy na stanowisku, iż prokuratura jest częścią 
władzy wykonawczej, nie jest wskazana w konsty-
tucji jako inny organ władzy czy organ ochrony 
prawa, czy też organ kontroli, w związku z czym, 
jako że stanowi część władzy wykonawczej, powinna 
realizować cele związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa obywateli w zakresie ścigania przestępstw 
i stania na straży praworządności. Konsekwencją 
takiego stwierdzenia i uznania, że prokuratura jest 
częścią władzy wykonawczej, jest dalsza struktu-
ra tejże ustawy i zapisy prawne, które bardzo jasno 
wskazują procedury działania, strukturę prokuratu-
ry, zasadę jej funkcjonowania i odpowiedzialność 
prokuratora generalnego – ministra sprawiedliwości. 
Bardzo ważne, Szanowni Państwo, jest to, że według 
tej nowej ustawy – Prawo o prokuraturze bardzo ja-
sno wskazana jest odpowiedzialność za to, jak działa 
prokuratura, jakie są działania w zakresie ścigania 
przestępstw, jak są realizowane zadania z zakresu 
stania na straży praworządności. Otóż zgodnie z tymi 
ustawami odpowiedzialność za to ponosi prokurator 
generalny i minister sprawiedliwości i nie ma, co do 
tego wątpliwości. Niestety w obecnym stanie prawa 
i pod rządami obecnej, znowelizowanej wielokrotnie 
ustawy o prokuraturze z 1985 r. nie ma takiej odpo-
wiedzialności, a przede wszystkim nie ma kontroli 
parlamentu, czyli także państwa Izby, państwa sena-
torów nad działalnością prokuratury i prokuratorów. 

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, myślę, że jeśliby się trzymać tego 
ściśle… Może rzeczywiście nie każde z pytań, które 
tutaj padają, jest bardzo ściśle związane z wnioskiem 
mniejszości, którego jestem reprezentantem, ale uwa-
żam, że jeśli ktoś jest sprawozdawcą komisji bądź 
sprawozdawcą wniosku mniejszości, to nie musi, ale 
może na takie pytania odpowiedzieć. Jeśli one padają, 
to ja po prostu na nie odpowiadam. Tyle mogę w tej… 
To było pierwsze pytanie.

A drugie… Pan Senator byłby łaskaw…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

…powtórzyć.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o powtórzenie.

Senator Adam Gawęda:
Panie Senatorze, chciałem dopytać, czy na po-

siedzeniu komisji w ogóle była omawiana kwestia 
procedury postępowania z tą ustawą. Pan senator 
odpowiadał na takie pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Jan Filip Libicki:

Oczywiście, że była, tak.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę już więcej osób zgłaszających się do 

zadania pytań panom senatorom sprawozdawcom.
Dziękuję bardzo.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez po-

słów.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Witam na posiedzeniu pana ministra.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan minister… Imię wypadło mi z pamięci…
Pan minister Bogdan Święczkowski, bardzo proszę.
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pytałem nie była przedmiotem rozważań komisji, 
a wydaje mi się bardzo istotna. Mianowicie chodzi 
o możliwy konflikt interesu w sytuacji, kiedy proku-
rator generalny będzie występował przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, opiniując konstytucyjność ustawy 
przygotowanej w resorcie sprawiedliwości. Czy nie 
zachodzi obawa, że oceniając sam jakby swoją pracę, 
będzie w konflikcie interesu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Bogdan Święczkowski: Szanowni Państwo…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Ministrze, przepraszam bardzo, 

ale będzie blok pytań.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuje, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam prośbę, 

żeby nam pan wyjaśnił, skąd to ekspresowe tempo 
procedowania tej ustawy. Czy jest coś, o czym panie 
i panowie senatorowie nie wiedzą? Czy pan proku-
rator Seremet zaniemógł? Czy dzieje się coś takiego, 
co wymusza takie tempo? No, w przypadku ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym przy dobrej woli można 
było zrozumieć, że istnieje jakiś przymus czasowy, 
wyroki Trybunału Konstytucyjnego zmuszają nas 
do korekty ustawy o Policji przed 6 lutego. A czy 
w przypadku tej ustawy zachodzą jakieś tego typu 
przesłanki? Ja takiej wiedzy nie posiadam i dlatego 
pytam o to pana ministra. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Klich: Może za chwilę, gdy wy-

słucham odpowiedzi na to drugie pytanie, bo chciał-
bym do niej nawiązać.)

To bardzo proszę, bo ja po 3 pytania będę kierował 
do pana ministra.

Kto zgłasza się następny w kolejności?
Proszę bardzo, pan senator.

Senator Jan Hamerski:
Panie Ministrze, czy w krajach starej Unii 

Europejskiej funkcjonuje model zbliżony do tego mo-
delu, o którym w tej chwili dyskutujemy? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Dzięki wprowadzeniu tego nowego prawa o proku-
raturze szanowni państwo zyskają prawo zadawania 
pytań, składania interpelacji, żądania odpowiedzi 
na te pytania, zapraszania na państwa posiedzenia 
prokuratora generalnego, prokuratora krajowego czy 
zastępców prokuratora generalnego. Zatem będzie 
możliwość bezpośredniej kontroli działania prokura-
tora generalnego, jeżeli uznacie państwo, że prokura-
tor generalny nie realizuje zadań czy w jakikolwiek 
sposób przekracza swoje uprawnienia, możecie pań-
stwo przede wszystkim doprowadzić do odwołania 
ministra sprawiedliwości, a zatem także prokuratora 
generalnego. Po drugie, Szanowni Państwo, prokura-
tor generalny zawsze i wszędzie odpowiada za czyny 
zabronione popełnione w czasie pełnienia swojego 
urzędu i żaden przepis ustawy, tej czy innej, nie wy-
klucza odpowiedzialności karnej prokuratora general-
nego czy też prokuratorów powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury bądź prokuratorów IPN 
za łamanie czy przekraczanie prawa. Bardzo ważne 
jest to, żeby to wybrzmiało w moich wypowiedziach.

Popieramy tę ustawę, a także przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo o prokuraturze. Uważamy, że 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dochował wszelkich 
zasad legislacji, ustawy zostały uchwalone w sposób 
prawidłowy. Zawierają oczywiście zgodne z polską 
konstytucją i z prawem europejskim normy praw-
ne tak sformułowane, aby można było skutecznie, 
wieloaspektowo, wieloelementowo zwalczać i ścigać 
przestępczość w Polsce, w szczególności tę najgroź-
niejszą – zorganizowaną przestępczość o charakterze 
gospodarczym, a także o charakterze międzynarodo-
wym czy transgranicznym.

Popieramy tę ustawę w całości i prosimy szanow-
nych państwa o podjęcie takich działań, aby to nowe 
prawo o prokuraturze weszło w życie jak najszybciej. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Po kolei, pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuje, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja dzisiaj zadałem już to pyta-

nie senatorowi sprawozdawcy, ale materia o którą 

(podsekretarz stanu B. Święczkowski)
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byście się nad projektem tego rozporządzenia, zo-
baczylibyście, że niezależność prokuratorów tejże 
Prokuratury Europejskiej będzie bardzo ograniczona, 
a organ kierujący Prokuraturą Europejską będzie miał 
prawo wydawać jej polecenia.

W toku dyskusji nad modelem Prokuratury 
Europejskiej pojawiło się wiele opinii na temat nieza-
leżności prokuratorów w Prokuraturze Europejskiej, 
jednak te opinie przegrały i wybrano model zbliżony 
do modelu, który proponuje Sejm Rzeczypospolitej. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku!
Ja wykorzystam okazję, że pan minister pełnił 

kiedyś funkcję szefa agencji, i chciałbym zapytać 
o art. 50…

(Senator Piotr Wach: Jakiej agencji?)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jakiej agencji?)
…Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

I chciałbym zapytać…
(Wesołość na sali)
Przepraszam za skrót myślowy. Wydawało mi się 

to tak oczywiste dla wszystkich, że nie trzeba…
(Głos z sali: Teraz agencje są…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, czas panu ucieka. Już 30 sekund…)
Chciałbym zapytać pana o następującą rzecz. 

W art. 57 §1 i 2 projektowanej ustawy jest mowa 
o tym, że prokurator generalny, prokurator krajowy 
lub upoważniony przez jednego bądź drugiego pro-
kuratora prokurator ma prawo wglądu w materiały 
zgromadzone w toku kontroli operacyjnej.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minęła już minuta.)

Tak?
(Marszałek Stanisław Karczewski: To proszę zadać 

pytanie.)
Jak to się ma do sytuacji, w której nawet ministro-

wie nadzorujący służby nie mają prawa wglądu w ma-
teriały zgromadzone w ramach kontroli operacyjnej? 
Co to są za nadzwyczajne kompetencje prokuratora 
generalnego i prokuratora krajowego? To budzi moje 
najwyższe zdumienie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Marek Pęk. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

Szanowni Państwo! Pragnę podkreślić, iż je-
stem podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, przedstawicielem rządu, a ta ustawa 
nie była projektem rządowym, to jest projekt posel-
ski. Ministerstwo Sprawiedliwości wspierało wnio-
skodawców wiedzą merytoryczną, legislacyjną, ale 
z uwagi na fakt, iż jest to projekt poselski, nie mogę 
wypowiadać się na temat powodów, odpowiedzieć, 
dlaczego ustawa jest procedowana w takim termi-
nie. Mogę się tylko z tego powodu cieszyć, dlatego 
że w przekonaniu Ministerstwa Sprawiedliwości im 
szybciej wejdzie w życie nowe prawo o prokuraturze, 
tym lepiej.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytanie pierw-
sze, to powiem, że oczywiście taka sytuacja może 
mieć miejsce. W związku z tym przewidziano w prze-
pisach wprowadzających możliwość występowania 
zamiast prokuratora generalnego zastępców proku-
ratora generalnego, którymi – jak państwo dobrze 
wiecie, bo znacie ustawę – będą prokuratorzy sensu 
stricto, czyli fachowcy, nie politycy. Oni będą mogli 
prezentować stanowisko prokuratora generalnego 
prokuratury Rzeczypospolitej, które nie musi się 
odnosić do działań prokuratora generalnego jako 
ministra sprawiedliwości.

Jeżeli zaś chodzi, Szanowni Państwo, o modele 
funkcjonowania prokuratury zbliżone do modelu 
polskiego, to mogę powiedzieć, że w krajach Unii 
Europejskiej w tym zakresie jest różnie. Nie robili-
śmy takich szczegółowych badań, ale możemy powie-
dzieć, że bardzo zbliżony jest model austriacki, gdzie 
ministrowi sprawiedliwości bezpośrednio podlega 
prokuratura i prokuratorzy i minister sprawiedliwo-
ści może wydawać polecenia co do treści czynności 
procesowych podległym mu prokuratorom. Szanowni 
Państwo, podobnie jest np. w Niemczech, podobnie 
jest we Francji, podobnie jest w innych państwach 
europejskich, aczkolwiek nie ma takiego modelu – 
i to już zostało tu chyba powiedziane – w którym 
prokurator generalny byłby jednocześnie ministrem 
sprawiedliwości.

(Senator Piotr Zientarski: Właśnie, o to chodzi.)
Szanowni Państwo, warto podkreślić, że ten model 

funkcjonował w Polsce przedwojennej, gdzie naczel-
ny prokurator był jednocześnie ministrem sprawie-
dliwości.

(Senator Piotr Zientarski: W sanacyjnej.)
Szanowni Państwo, warto też zwrócić uwagę pań-

stwa senatorów na to, że obecnie prowadzone są już 
bardzo zaawansowane prace nad aktem prawnym 
Unii Europejskiej wprowadzającym Prokuraturę 
Europejską. Jeżeli państwo senatorowie pochylili-
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generalny lub inni prokuratorzy, którzy takiej infor-
macji udzielą.

Warto przy tej okazji, Szanowni Państwo, wska-
zać, iż art. 12 nie wyłącza normy z art. 156 kodeksu 
postępowania karnego, który wprawdzie nie mówi 
o przekazywaniu informacji, tylko o udostępnianiu 
akt, ale udostępnianie akt może się wiązać z prze-
kazywaniem informacji. Z tego artykułu wynika, że 
akta mogą być udostępnione w toku postępowania 
przygotowawczego, bo o tym mówimy, jeżeli nie za-
chodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku 
postępowania lub ochrony interesu państwa. Jak 
mówię, ten art. 12 tegoż artykułu kodeksu postępo-
wania karnego nie wyłącza. On jest komplementar-
ny w stosunku do art. 12. A zatem jeżeli zaistnieje 
potrzeba przekazania informacji z toczącego się po-
stępowania np. o przygotowywanym akcie terroru, 
które prokurator poweźmie w toku śledztwa wła-
snego, w toku przesłuchania terrorysty, to w chwili 
obecnej – to jest błąd zapewne niezamierzony, ale 
taki został wprowadzony w 2009 r. przy okazji no-
welizacji ustawy o prokuraturze – żaden prokurator, 
w tym prokurator generalny, nie ma prawa prze-
kazać tej informacji np. oficerowi łącznikowemu 
FBI, który rezyduje w Polsce, czy przedstawicielowi 
innej zaprzyjaźnionej służby. I to jest właśnie – je-
żeli oczekujecie państwo przykładu – „inna osoba”. 
Jeżeli prokurator powziąłby informację, że ma zo-
stać dokonany zamach na pana senatora, który zadał 
pytanie, i do tego zamachu miałoby dojść w ciągu 
kilku lub kilkunastu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę bez takich 
sugestii.)

Ja przepraszam, ale chciałbym…
(Senator Czesław Ryszka: A kto by chciał zabić 

Augustyna?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie 

przerywać i nie przeszkadzać.)
Panie Senatorze, ja niczego nie sugeruję. Pan sena-

tor zapytał, czy mogłoby dojść do takiej sytuacji, że 
pan senator otrzymałby informację. Tak zrozumiałem 
to pytanie. Więc podaję przykład…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja też tak sły-
szałem.)

…sytuacji, w której pan senator mógłby otrzy-
mać taką informację. Tak że zawsze od dysponenta 
informacji – prokuratora generalnego, prokuratora 
krajowego lub upoważnionego prokuratora – będzie 
zależało, komu i w jakim zakresie przekaże takie 
informacje związane z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym.

Wart podkreślenia jest także fakt, że wspomniany 
zapis, norma art. 12 nie wyłącza ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. Tak więc gdyby informacje, 
o których mowa, były objęte… były, jak to się mówi 
potocznie, klauzulowane, to można by je przekazać 

Senator Marek Pęk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam taką prośbę: czy mógłby 

pan przybliżyć Senatowi takie najistotniejsze rozwią-
zania nowego prawa o prokuraturze, które sprawiają, 
że to jest prawo o prokuraturze XXI wieku? Chodzi 
o rozwiązania, które pozwolą lepiej zwalczać prze-
stępczość, szczególnie nowego typu, przestępczość 
zorganizowaną, przestępczość internetową, terro-
ryzm. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Szukam w słowniczku zawartym w art. 3 dopre-

cyzowania pojęcia „inne osoby”, o którym jest mowa 
w art. 12. Brak tej precyzji… Czy to oznacza, że np. ja 
mogę być tą inną osobą i prokurator generalny mnie 
poinformuje…

(Rozmowy na sali)
Bo takiego pojęcia w prawie nie ma. Dziwię się, 

że nie ma tego w słowniczku. Jaki jest tego powód? 
Dlaczego tak jest?

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Odpowiem od końca. Nie wiem, jaki jest powód, 

dla którego Sejm Rzeczypospolitej uchwalił taki 
przepis, natomiast mogę się odnieść do jego zawar-
tości merytorycznej, jeżeli chodzi o normy prawne. 
Szanowni Państwo, zapis dotyczący innej osoby, ob-
warowany zresztą różnego rodzaju warunkami wska-
zanymi w art. 12, umożliwia uprawnionym osobom 
przekazywanie w sytuacji ekstraordynaryjnej takiej 
informacji każdej osobie, jeżeli jest to istotne i ważne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, tak jak 
mówi artykuł. Wspomogę się ustawą, żeby państwa 
nie wprowadzać w błąd… Brzmi to tak: „jeżeli in-
formacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa 
państwa i jego prawidłowego funkcjonowania”. 

Szanowni Państwo! W każdym przypadku odpo-
wiedzialność za to, komu i w jakim zakresie zostaną 
przekazane informacje, będzie ponosił prokurator 
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) mają się skoncentrować na zwalczaniu najpoważniej-
szych zagrożeń. Doprowadzi to także do stworze-
nia czy wytworzenia specjalizacji w prokuraturze. 
Prokuratorzy będą się specjalizować w poszczegól-
nych działach ścigania przestępstw. Bardzo trudno 
jest być doskonałym specjalistą w prokuraturze z za-
kresu ścigania np. spraw kryminalnych, związanych 
z porwaniami dla okupu, a jednocześnie prowadzić 
w sposób prawidłowy i kompetentny śledztwo doty-
czące wielkiej sprawy aferalnej.

Ponadto, Szanowni Państwo, podnosimy poziom 
funkcjonowania wydziałów do zwalczania prze-
stępczości zorganizowanej na poziom krajowy, po 
to, aby wspomniane wydziały mogły skoncentrować 
się na zwalczaniu przestępczości międzynarodowej, 
transgranicznej, terrorystycznej, związanej z cy-
berprzestrzenią, a wywołującej poważne, wielkie 
straty w mieniu osób fizycznych czy też osób praw-
nych. Tych zmian jest jeszcze dużo więcej, Szanowni 
Państwo, dotyczą one także możliwości dokumento-
wania i prowadzenia czynności procesowych w for-
mie elektronicznej.

Nie do końca mogę się zgodzić ze stwierdzeniami 
wyrażonymi przez niektórych z państwa senatorów, 
że nie ma teraz możliwości prawnej realizacji tegoż 
zapisu ustawy. Otóż, Szanowni Państwo, pragnę pań-
stwa poinformować, że w tej chwili proces digitali-
zacji akt postępowań przygotowawczych w obecnej 
prokuraturze apelacyjnej, w prokuraturach okręgo-
wych i w Prokuraturze Generalnej jest już wdrożony, 
a ostatnio nawet, kilka tygodni temu, na wniosek 
prokuratora generalnego poparłem go, aby otrzymać 
środki z Unii Europejskiej na digitalizację wszystkich 
akt postępowań przygotowawczych w prokuraturach 
rejonowych. Szanowni Państwo, musimy być przy-
gotowani na wyzwania w tym zakresie i musimy 
stworzyć takie nowoczesne narzędzia ścigania prze-
stępczości i oskarżania sprawców przestępstw, aby 
przestępcy nam nie uciekli w tej sferze zbyt daleko. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jarosław Duda.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja już o to pytałem, mam nadzie-

ję, że pan mnie uspokoi i wyjaśni taką kwestię: czemu 
ma służyć i jaki jest cel tej zmiany w nazewnictwie 
prokuratur z apelacyjnych na regionalne? Czy to bę-
dzie tylko przewieszenie tabliczek? I proszę mnie 
uspokoić, czy nie chodzi tutaj o ukrytą weryfikację 
prokuratorów. Dziękuję.

tylko osobie uprawnionej, która posiadałaby dostęp 
do informacji niejawnych.

Przy okazji, Szanowni Państwo, jako że parokrot-
nie pojawiła się tutaj sugestia, jakoby pan minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dopuścił się prze-
kroczenia prawa czy naruszenia prawa przy okazji 
udostępnienia aktu postępowania przygotowawcze-
go ówczesnemu członkowi Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, 
to pragnę podkreślić, że postępowanie w tej sprawie 
zakończyło się umorzeniem wobec braku znamion 
czynu zabronionego. Nie ma zatem mowy o żadnym, 
Szanowni Państwo, przekroczeniu prawa wypełnia-
jącym znamiona przestępstwa.

Jeżeli chodzi o art. 57 ustawy o prokuraturze, to 
tak naprawdę, Szanowni Państwo, jeżeli weźmiecie 
pod uwagę obecnie obowiązującą ustawę o prokura-
turze… W obecnie obowiązującej ustawie o prokura-
turze, w art. 3, jest mowa o nadzorze prokuratora nad 
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które są 
szczegółowo unormowane w rozporządzeniu wyda-
nym na podstawie obecnie funkcjonującej ustawy 
o prokuraturze. Normy zawarte w art. 57, w szcze-
gólności §2, można powiedzieć, materializują wspo-
mnianą kontrolę, wspomniany nadzór prokuratora. 
Chodzi tu o możliwość sprawowania kontroli nie 
tylko formalnej, lecz także materialnej. Jeżeli chce-
my, żeby jakikolwiek inny organ nadzorował służ-
by specjalne, a przez ostatnich 8 lat, kiedy rządziła 
inna koalicja rządowa, nie podjęto próby stworzenia 
takiego niezależnego organu, choć pojawiały się ta-
kie sugestie… Tutaj prokurator przejmuje taką rolę. 
W toku ściśle określonych czynności, to znaczy tzw. 
operacji specjalnych i kontroli operacyjnej, czyli, jak 
to się potocznie mówi, podsłuchu, prokurator może 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwe-
ryfikować swoją wiedzę poprzez uzyskanie wglądu 
w materiały. Może stwierdzić, czy dana kontrola jest 
realizowana prawidłowo, czy nieprawidłowo, a jeżeli 
nieprawidłowo, to w jakim zakresie zostały naruszone 
przepisy prawa.

Jeżeli chodzi o… Powiem szczerze, że nie rozu-
miem uwagi do §1. Gdyby pan senator wyjaśnił… 
Bo w §1 nie ma mowy o czynnościach operacyjno-
-rozpoznawczych.

A jeżeli chodzi o nowoczesne rozwiązania w usta-
wie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej, no to 
przede wszystkim, Szanowni Państwo – zresztą bę-
dzie to zarazem odpowiedź na inne pytania, które 
tutaj padały – tworzymy centra zwalczania przestęp-
czości gospodarczo-finansowo-skarbowej. Mają one 
powstać właśnie na poziomie nowych prokuratur re-
gionalnych, które zamiast na działalności, jak jest to 
w chwili obecnej, nadzorczosądowej i wizytacyjnej, 
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wydaje mi się, że ja już na ten temat powiedziałem, 
że to ma doprowadzić do przekształcenia prokura-
tur apelacyjnych, które są prokuraturami w zasadzie 
skoncentrowanymi na nadzorze w postępowaniach 
sądowych, na wizytacjach, lustracjach, działalno-
ści administracyjnej, w centra zwalczania przestęp-
czości gospodarczo-finansowo-skarbowej. I to jest 
ratio legis likwidacji czy przekształcenia prokura-
tur apelacyjnych w prokuratury regionalne, a przy 
tej okazji, Szanowni Państwo, całkowicie słusznie 
i logicznie ustawodawca dokonał zmiany nazw pro-
kuratur, tak żeby cała systematyka nazw prokura-
tur była zgodna z pewną zasadą. I tutaj taką zasadą 
jest kryterium geograficzne: prokuratura rejonowa, 
okręgowa, regionalna, krajowa. W chwili obecnej 
do poziomu prokuratury okręgowej są kryteria te-
rytorialne, geograficzne, na poziomie prokuratury 
apelacyjnej i prokuratury generalnej są zaś kryteria 
funkcjonalne związane ze stopniem tejże prokuratury 
w hierarchii. I dostosowano do tego nazewnictwo, 
żeby było jednolite.

Oczywiście, Szanowni Państwo, nie ma tu mowy 
o żadnej ukrytej weryfikacji. Ukryta weryfikacja czy 
jakakolwiek weryfikacja wiązałaby się z koniecz-
nością zwalniania jakichś osób czy prokuratorów 
ze służby, a tutaj nie ma mowy o żadnym zwalnia-
niu żadnych prokuratorów. Ja, Szanowni Państwo, 
w 2010 r. stałem się obiektem weryfikacji – na 
posiedzeniu komisji sejmowej ówczesna pani pro-
kurator, a zresztą i dzisiaj prokurator Prokuratury 
Generalnej, Beata Mik, która występowała wtedy 
jako przedstawiciel prokuratury, wskazała, iż tamta 
ustawa z 2009 r miała charakter weryfikacyjny, i do-
prowadziła do wysłania w stan spoczynku m.in. mnie 
i trzydziestu kilku prokuratorów. Ale ta ustawa nie 
wysyła przymusowo żadnego z prokuratorów w stan 
spoczynku, każdy z prokuratorów może się realizo-
wać na swoim stanowisku, a jeżeli prokurator gene-
ralny na wniosek prokuratora krajowego uzna, iż ów 
prokurator powinien wzmocnić jakąś inną jednostkę 
prokuratury swoją energią, zaangażowaniem, wiedzą 
czy doświadczeniem, to zostanie mu wskazane inne 
stanowisko służbowe, z zachowaniem poprzedniego 
honorowego tytułu i wynagrodzenia na zajmowanym 
dotychczas stanowisku. W moim przekonaniu to nie 
jest żadna weryfikacja, tylko właśnie jest to możli-
wość kreatywnego wykorzystania wielu prokurato-
rów, którzy dotychczas zajmowali się nie ściganiem 
przestępstw czy staniem na straży praworządności, 
ale pracą administracyjną czy zarządczą.

Szanowni Państwo, przykłady innych pojęć 
nieostrych… No, np. w ustawie o ABW – a byłem 
szefem ABW, więc ten przykład jest mi najbliższy 
– jest stwierdzenie, iż ABW jest właściwa w za-
kresie przestępstw godzących w bezpieczeństwo 
państwa albo takich, w których zostały narażone 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa jeszcze…
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja idę tokiem pańskiej wypowie-

dzi i rzeczywiście mówił pan, że tym innym osobom, 
czyli tak naprawdę każdej osobie, może być udostęp-
niona informacja dotycząca konkretnych spraw. Tak 
mówi §1. I jest rzeczywiście taki warunek: jeśli to jest 
istotne dla bezpieczeństwa państwa. Czy w systemie 
prawnym – bo w słowniczku tego nie ma – istnie-
je określenie, co to znaczy, że coś jest istotne dla 
bezpieczeństwa państwa? Czy byłby pan tak łaskaw 
i wskazał, gdzie coś takiego jest, tak żeby można było 
się na czymś oprzeć?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, bardzo 

proszę, zadaje pytanie.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, im dłużej żyję, tym częściej do-

chodzę do wniosku, że współczesne czasy, czy to 
w polityce, czy w mediach, czy nawet w życiu co-
dziennym, karmią się – nie chcę powiedzieć, że kłam-
stwem – swoistym pojmowaniem prawdy. Prawdą jest 
to, co ja mówię, ale niekoniecznie to, co mówi mój 
adwersarz. Do czego zmierzam? 

Proszę mi odpowiedzieć: prowokacja jest poj-
mowana w kategoriach prawdy czy kłamstwa? Czy 
może jeszcze w jakiejś innej kategorii? Należy się 
nią posługiwać w czynnościach procesowych czy też 
nie? Bo w przeszłości mieliśmy z nią wiele razy do 
czynienia. A mnie chodzi o interes publiczny. Jak to 
będzie obecnie? Czy prowokacja będzie dozwolona 
i czy będzie stosowana? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o przyczynę re-

organizacji i likwidacji prokuratur apelacyjnych, to 



164
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Łączne rozpatrzenie punktów 5. oraz 6. porządku obrad Senatu (cd.)

(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Po drugie: czy można wywnioskować z tej wypo-
wiedzi, że współpraca oparta na obecnie obowiązu-
jących przepisach, że tak powiem, nie jest na odpo-
wiednim poziomie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jarosław Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym chciał postawić taki pro-

blem, takie pytanie chciałbym zadać. W każdym 
środowisku zdarzają się różnego rodzaju złe sprawy. 
Prokurator to też człowiek, popełnia przestępstwa… 
czy raczej może, przepraszam, popełnić przestępstwo. 

Ja bym chciał, żeby pan minister dokonał oceny, 
jak w świetle obowiązujących przepisów wygląda 
skuteczność eliminowania czy też ograniczenia dzia-
łalności tych tak zwanych czarnych owiec, które po-
pełniają przestępstwa, w środowisku… Przypomina 
mi się tu film „Dług”, w którym była opisana realna 
sytuacja, że prokurator współpracował ze środowi-
skiem przestępczym. Jak to będzie wyglądało w świe-
tle nowych przepisów? Czy można…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Ministrze, już minuta minęła.)

Czy można takie bariery ochronne…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Grażyna Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, dotychczas byliśmy przyzwy-

czajeni do takiego procedowania kolejnych ustaw, 
że w oparciu o opinię i ministerstwa, i Biura 
Legislacyjnego mieliśmy przygotowane zestawie-
nie… przygotowaną opinię. W dniu dzisiejszym pani 
ekspert do spraw legislacji w uwagach szczegółowych 
m.in. zapisała, że ze względu na krótki termin na 
analizę treści uchwalonej wczoraj ustawy niniejsze 
uwagi ograniczają się jedynie do najpoważniejszych 
dostrzeżonych usterek legislacyjnych. W szczegól-
ności pomijają zastrzeżenia czysto językowe, część 
wad ustawy polegających na stosowaniu niewłaściwej 
terminologii bądź też braku spójności wewnętrznej 
wynikającej z określenia tych samych desygnatów 
za pomocą różnych wyrazów tudzież sformułowań. 
Pogłębionych rozważań wymagałaby również kwe-
stia – i to jest poważniejsza sprawa – poszanowania 

istotne interesy ekonomiczne państwa. I takich po-
jęć nieostrych z zakresu bezpieczeństwa państwa, 
interesu społecznego, społecznej szkodliwości… 
Możemy takie pojęcia znaleźć w kodeksie karnym. 
Np. „interes społeczny” pojawia się przy okazji 
możliwości objęcia przez prokuratora przestępstwa 
ściganego z oskarżenia prywatnego oskarżeniem 
publicznym; także przy okazji przestępstwa znie-
sławienia takie nieostre terminy się pojawiają i ich 
definicji legalnej nie ma. Zresztą na kanwie tego 
pytania mogę jeszcze państwu powiedzieć, że do 
dzisiaj w Polsce nie ma legalnej definicji miejsca 
publicznego. Rozpoznawaliście państwo ustawę no-
welizującą ustawę o Policji i o służbach specjalnych, 
tak że i w tym kontekście jest to bardzo ciekawe 
pytanie.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o interes, to kwe-
stia związana z interesem publicznym… Żadne za-
chowanie prokuratora czy działanie wyłącznie w in-
teresie społecznym, jak mówi kontratyp z art. 137, nie 
może depenalizować zachowań któregokolwiek pro-
kuratora. I żadne takie stwierdzenie nie depenalizuje 
zachowania żadnego prokuratora, też prokuratora 
generalnego. Jeżeli prokurator dopuści się przestęp-
stwa, to poniesie za to pełną odpowiedzialność, jeżeli 
przejdzie odpowiednią procedurę.

Warto zwrócić uwagę, że uprawnienia prokuratora 
generalnego nie dotyczą postępowania dyscyplinarne-
go, zatem prokurator generalny – jeżeli nie ma innego 
immunitetu niż immunitet poselski czy senatorski 
– odpowiada za wykroczenia jak zwykły obywatel. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

ja bym chciał zwrócić uwagę, że nie uzyskałem od-
powiedzi na swoje pytanie.)

Pan senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie jest związane z jed-

nym z wywiadów, których udzielił pan w trakcie oma-
wiania tego wtedy jeszcze projektu ustawy. Użył pan 
wtedy sformułowania, że wejście w życie tej ustawy 
poprawi współpracę pomiędzy służbami specjalnymi 
a prokuraturą. Chciałbym, aby pan to rozwinął. 

Jakie służby pan miał na myśli? I na czym to popra-
wienie współpracy będzie polegało? To po pierwsze.
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miejsc przebywania środków, którymi dysponuje 
dana osoba, musiał nieformalnie o to prosić Policję 
czy służby specjalne. I służba ta mogła się przy-
chylić lub nie przychylić do takich próśb. Jeżeli zaś 
to rozpoznanie operacyjno-rozpoznawcze zostało-
by przeprowadzone w sposób nieprawidłowy czy 
niepełny, to mogłoby to doprowadzić do szeregu 
tragedii. Zresztą, jak państwo dobrze pamiętają, 
niestety najprawdopodobniej z tego powodu doszło 
do tragedii w Magdalence, gdzie nieprawidłowe czy 
niewłaściwe albo zbyt późne rozpoznanie miejsca 
przebywania bandytów doprowadziło do wybuchu 
ładunków wybuchowych i śmierci funkcjonariu-
szy Policji. Oczywiście możemy snuć teoretyczne 
rozważania, ale w moim przekonaniu lepiej, żeby 
te zasady były legalnie, transparentnie, jasno, kla-
rownie unormowane w ustawie i w rozporządzeniu 
wykonawczym do tej ustawy. Bo warto pamiętać, 
że jeżeli chodzi o art. 57 §2… Szczegółowe zasady 
kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjno-
-rozpoznawczymi wskazanymi w tym paragrafie 
będą opierały się na rozporządzeniu ministra spra-
wiedliwości opartym na art. 36 §4. I to na pewno 
usprawni, umożliwi bezproblemową współpracę 
pomiędzy służbami i prokuraturą, a także Policją, 
bo w bardzo wielu aspektach przede wszystkim 
Policja jest tą służbą, która realizuje na potrzeby 
prokuratury te czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze.

Wy tu wszyscy państwo mówicie o kontroli ope-
racyjnej, danych internetowych – wczoraj słucha-
łem państwa dyskusji – ale tak naprawdę w życiu 
codziennym na poziomie prokurator rejonowych, 
okręgowych te czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze sprowadzają się do rozpoznawania pewnych 
miejsc, pewnych osób, ustalania danych związanych 
z tymi osobami, ich majątków itd., itd. Oczywiście 
najbardziej nośne, medialne są te najpoważniejsze 
elementy czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
ale niestety, Szanowni Państwo, pomimo prac nad 
ustawą o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, 
które były prowadzone na początku kadencji rządów 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego – sam uczestniczyłem w tych pracach… 
Niestety prac nad tą ustawą zaniechano, nie dopro-
wadzono do stworzenia spójnej, klarownej i jasnej 
dla społeczeństwa ustawy o czynnościach opera-
cyjno-rozpoznawczych. Szanowni Państwo, ja jako 
prokurator z wieloletnim doświadczeniem, a także 
były szef służby specjalnej mogę powiedzieć jed-
no: niestety bardzo wielu prokuratorów i sędziów, 
a także prawników nie rozumie specyfiki czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności w od-
niesieniu do czynności procesowych realizowanych 
w toku postępowania przygotowawczego czy postę-
powania sądowego.

gwarancji, które zawarte są w obowiązującym usta-
wodawstwie odnoszącym się do regulowanej sfery…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już minuta mi-
nęła, przepraszam bardzo.)

To proszę mnie zapisać do następnego pytania, to 
ja dokończę…

(Marszałek Stanisław Karczewski: A pytanie? Bo 
ja nie słyszałem pytania.)

Ale ja chciałam przytoczyć dokładny zapis…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Pani 

Senator, zadajemy pytania. Nie da rady cytować, bo 
potrzebne by było 10 minut. Proszę zadać pytanie.)

Panie Marszałku, chciałabym w związku z tym 
zapytać…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Chciałabym w związku z tym zapytać pana mi-

nistra: kiedy pan otrzymał rzeczoną ustawę – bo pan 
mówi, że to jest projekt poselski – że pan mógł się 
przygotować do dzisiejszego posiedzenia komisji 
i Senatu? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowna Pani Senator, ustawa pojawiła się na 

stronie sejmowej bodajże 28 grudnia 2015 r. i była 
dostępna na stronach Sejmu Rzeczypospolitej. Tzn. 
obie ustawy.

Co do pozostałej części wypowiedzi pani senator 
– nie mnie oceniać jakość pracy legislatorów Sejmu 
Rzeczypospolitej czy jakość pracy legislatorów 
Senatu Rzeczypospolitej, więc nie będę się na ten 
temat wypowiadał.

Jeżeli chodzi o współpracę prokuratorów ze 
służbami specjalnymi, to mogę powiedzieć tak, 
Szanowni Państwo, że dotychczas zasady współ-
pracy między prokuraturą a służbami specjalnymi 
opierały się na nieformalnych relacjach, niefor-
malnych prośbach. Jeżeli prokurator zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej 
o charakterze kryminalnym czy o charakterze go-
spodarczym potrzebował wsparcia – a często się 
to tutaj zdarzało – np. w przypadku planowania 
zatrzymań oskarżonych… podejrzewanych czy po-
dejrzanych, przepraszam, a nie oskarżonych, to nie-
formalnie musiał prosić przedstawiciela Policji czy 
służb specjalnych, aby takie czynności operacyjno-
-rozpoznawcze, polegające m.in. na rozpoznaniu 

(senator G. Sztark)
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Senator Lidia Staroń:

Panie Ministrze, ja zapytam troszeczkę z innej 
strony. Ja w bardzo wielu przypadkach spotykam się 
z tymi czarnymi owcami i z takimi postępowaniami, 
które wołają o pomstę do nieba. Szczerze mówiąc, 
pokładam dość duże nadzieje w tej ustawie, dlatego 
że formuła obowiązującego prawa – i to nie jest tylko 
moje zdanie – po prostu się nie sprawdziła. Bardzo 
często jest tak, że prokuratorzy są, ja bym powiedzia-
ła, niezależni od prawa, niezależni od przepisów i wła-
ściwie nietykalni. Konia z rzędem temu, kto uchyli 
immunitet prokuratora i doprowadzi do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego. Chciałabym zapytać 
o trzy rodzaje… Oprócz tego, że są dużego rodzaju 
problemy z postępowaniami…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
ale zadajemy pytania w formule jednominutowej.)

To ja bardzo szybciutko.
(Marszałek Stanisław Karczewski: I już minuta 

minęła.)
Chciałabym zapytać konkretnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Pierwsza rzecz to postępowania dyscyplinarne. 

Okres przedawnienia jest wydłużony i to jest okej. 
Mnie bardziej interesuje… Ja się spotykam z tym, że 
prokuratorzy są po prostu niedouczeni. Mnie bardzo 
zainteresowało to, co pan powiedział o specjalizacji. 

Chciałabym zapytać, czy centra, o których pan 
mówił, dotyczące przestępstw gospodarczych, skar-
bowych, są tylko na poziomie prokuratur regional-
nych. Czy art. 35 §3 też dotyczy tej specjalizacji? 
Chciałabym, żeby pan zerknął na to i mi powiedział.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Ale który 
artykuł, Pani Senator?)

Art. 35 §3. Czy to też dotyczy tej specjalizacji, 
o której pan mówił? Jak mają wyglądać szkolenia?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
bo już przekroczyliśmy…)

Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, ale…)
Chodzi choćby o prawo egzekucyjne, spółdzielcze. 

Bo naprawdę prokuratorzy są, że tak powiem, mocno 
niedouczeni. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, pierwszego prezesa Sądu 

Najwyższego zdziwiła konkluzja, stwierdzenie 
w uzasadnieniu projektu, iż prokurator generalny 

Jeżeli chodzi o skuteczność eliminowania czar-
nych owiec w środowisku wymiaru sprawiedli-
wości czy w prokuraturze, to, Szanowni Państwo, 
mogę powiedzieć, że takimi danymi Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie dysponuje, dlatego że my nie 
mamy możliwości formalnoprawnych, żeby takie 
dane np. z prokuratury uzyskać. To jest kolejna wada 
tejże, obecnie funkcjonującej ustawy. Oczywiście 
możemy prosić, ale nie musimy uzyskać takiej od-
powiedzi. Mogę powiedzieć inaczej: z mojego do-
świadczenia jako wiceministra sprawiedliwości od 
3 miesięcy wynika, że liczba skarg na prokuratorów 
i na sędziów jest bardzo duża. Część tych skarg od 
razu na początku wydaje się nieracjonalna czy sta-
nowiąca element pomówienia, ale część tych skarg 
czy wniosków nosi znamiona realności i możliwości 
zaistnienia zdarzeń o charakterze przestępczym. 
I dobrze by było, Szanowni Państwo, żeby można to 
było profesjonalnie i klarownie zweryfikować, bez 
jakichkolwiek wpływów lokalnych czy powiązań 
towarzyskich między np. środowiskiem sędziów, 
prokuratorów, adwokatów czy innych przedstawi-
cieli zawodów prawniczych. I dobrze by się stało, 
gdyby to się odbyło w ramach postępowania kar-
nego, np. czynności sprawdzających. Osoba, której 
będzie dotyczyć skarga, która wpłynie, czy zawia-
domienie o przestępstwie, będzie mogła realizować 
swoje prawa, np. skarżąc postanowienie o odmowie 
wszczęcia czy, już ewentualnie później, postanowie-
nie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Jeżeli chodzi o inne uchybienia o charakterze 
dyscyplinarnym, Szanowni Państwo, to tutaj po-
jawia się bardzo duże novum, to prawda, bardzo 
duże novum, dostosowujące prokuraturę do reguł 
demokratycznego państwa prawa. Otóż ta ustawa 
wprowadza jawność postępowań dyscyplinarnych 
prokuratorów. Korporacja prokuratorów dotychczas 
miała niejawne postępowania dyscyplinarne. Ja 
bardzo żałuje, bo np. sprawa, o której mówili dzi-
siaj w mediach posłowie Platformy Obywatelskiej, 
związana z chęcią uchylenia mojego immunitetu 
nie mogła być sprawą jawną i społeczeństwo nie 
poznało, jakimiż to dowodami dysponowała pro-
kuratura i jak zakończyło się to postępowanie. A to 
postępowanie zakończyło się umorzeniem wobec 
braku jakichkolwiek znamion czynu zabronionego 
w moim zachowaniu na stanowisku szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy moich współ-
pracowników. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Lidia Staroń. Bardzo proszę.
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(senator P. Zientarski) Bezpieczeństwa Wewnętrznego niemalże codzien-
nie musiałem decydować, czy dana sprawa godzi, 
czy nie godzi w podstawy bezpieczeństwa państwa, 
czy jest zagrożone bezpieczeństwo najważniejszych 
osób w państwie, czy nie jest zagrożone. I zawsze, 
jeżeli taka sytuacja zaistniała, musiałem oceniać, 
a później ponosiłem odpowiedzialność, również po-
nosiłbym odpowiedzialność, jeżelibym przekroczył 
swoje uprawnienia w tym zakresie. Oczywiście, gdzie 
dwóch prawników, tam trzy opinie. Te pojęcia są po 
to nieostre, żeby móc reagować w przypadku kon-
kretnych, realnych zagrożeń. Jeżeli przekroczy się 
uprawnienia w tym zakresie, błędnie w tej konkretnej 
sprawie się zdefiniuje czy przekroczy się tę definicję 
półotwartą, no to się ponosi odpowiedzialność kar-
ną lub co najmniej odpowiedzialność dyscyplinar-
ną. Więc nie ma takich definicji legalnych i w moim 
przekonaniu – mówię to całkowicie szczerze – takich 
definicji legalnych nie powinno być w sytuacjach do-
tyczących interesu publicznego, interesu społecznego, 
społecznej szkodliwości czynu czy też interesu bez-
pieczeństwa państwa, czy podstaw ekonomicznych 
państwa. Szczerze powiem, że jestem tylko magi-
strem prawa, wieloletnim praktykiem prawa, nie teo-
retykiem, w związku z tym moja rola tutaj chyba nie 
jest taka, żebym tłumaczył pewne pojęcia prawne, 
które funkcjonują w ustawie. W tym zakresie państwo 
zapewne dysponują gronem ekspertów, którzy takie…

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie nie 
mieliśmy czasu poprosić…)

No tak, ale nie mnie to oceniać, Szanowni Państwo.
Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to szczerze mówiąc, 

takich zapisów w ustawie nie ma. Najprawdopodobniej 
prezes Sądu Najwyższego…

(Senator Piotr Zientarski: W uzasadnieniu, w uza-
sadnieniu.)

Pan senator cytował fragment uzasadnienia… 
W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę treść normy 
prawnej art. 12, to jest po prostu zwyczajna pomyłka, 
która znalazła się w tym uzasadnieniu, i nie odnosi 
się to w żadnym wypadku do zapisów art. 12 §4 i §5.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pani senator, no 
to cóż, mnie jako prokuratorowi w stanie spoczynku 
nie do końca wypada krytykować swoich kolegów 
prokuratorów, ale staram się być tutaj obiektywny 
i racjonalny. Są różni prokuratorzy, którzy mają 
różną wiedzę, różną konstrukcję psychiczną, różne 
przywary czy wyróżniające ich cechy charakteru. 
Zatem ja nie tworzyłbym kategorii ogólnych w tym 
zakresie. Ja bym chciał, żeby prokuratorzy pracowali 
sprawnie, skutecznie, byli przede wszystkim uczciwi 
i działali tak, jak nakazuje ślubowanie, czyli służyli 
obywatelom Rzeczypospolitej. Bo warto podkreślić 
jedną rzecz. Tutaj chyba padło w jakimś pytaniu czy 
w wypowiedzi któregoś z państwa senatorów – jeżeli 
nie, to przepraszam, być może padło to w Sejmie – że 

lub upoważniony przez niego prokurator nie będą 
ponosili odpowiedzialności cywilnej i majątkowej 
za przekazanie rzetelnych i zgodnych z poczynio-
nymi ustaleniami informacji. Zamieszczenie takiej 
informacji zdaniem prezesa i również mojej skromnej 
osoby jest niezrozumiałe. Ewentualna odpowiedzial-
ność cywilna i majątkowa może być spowodowana 
naruszeniem przez wyżej wymienione podmioty 
zasady domniemania niewinności zagwarantowanej 
w art. 42 ust. 3 konstytucji, jak również wiążących 
Polskę standardach międzynarodowych. 

Skąd w takim razie ten passus? Czy tutaj nie ist-
nieje obawa, że może być naruszona zasada domnie-
mania niewinności? Bo z tego tak wynika. I stąd to 
zabezpieczenie z góry, wskazanie, że prokurator ge-
neralny lub upoważniony prokurator nie będą ponosili 
odpowiedzialności cywilnej i majątkowej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, panie Senatorze.
Pytanie minutowe zadaje pan senator Mieczysław 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, nie uspokoił mnie pan, mówiąc 

o tym, że jest bardzo wiele niedoprecyzowanych 
pojęć, zwłaszcza w kontekście art. 12, który mówi 
o udostępnianiu innym osobom – też niedoprecyzo-
wanym, czyli właściwie każdej osobie – konkretnych 
danych dotyczących konkretnych spraw. 

Ale może uda się panu zdefiniować inne pojęcie, 
które jest w tym artykule, a więc „informacje, które 
mogą być istotne ze względu na prawidłowe funkcjo-
nowanie państwa”? A może zechce pan sprecyzować 
pojęcie „ważny interes publiczny”, które jest w §2? 
Bo jeśli usiedlibyśmy razem, to pewnie każdy z nas 
miałby co innego na myśli. To jest kompletna dowol-
ność. Jak pan się do tego odnosi? Jak pan to definiuje, 
doprecyzuje?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Zacząłbym od końca. Szanowny Panie Senatorze, 

to zawsze zależy od konkretnej sytuacji. Ja mogę 
panu senatorowi powiedzieć, że jako szef Agencji 
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) zmiany nastąpiły także w polskim sądownictwie. Jest 
taka nadzieja, że przy okazji różnego rodzaju reform 
ustawy o ustroju sądów powszechnych powstaną 
przynajmniej wyspecjalizowane wydziały zajmujące 
się konkretnymi przestępstwami. Ale powtarzam: to 
jest nadzieja, zaawansowanych prac jeszcze w tym 
zakresie… O takich zaawansowanych pracach nie 
słyszałem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja wracam jeszcze do art. 57. W zasadzie zasy-

gnalizował pan, Panie Ministrze, konflikt pomiędzy 
osobami nadzorującymi służby – w przypadku służb 
wojskowych to minister obrony, w przypadku służb 
cywilnych to odpowiednia osoba, czyli koordynator 
służb cywilnych – a prokuratorem, ponieważ w myśl 
§2, o którym mówiliśmy, i w myśl §3, o którym jesz-
cze nie mówiliśmy, a zwłaszcza w myśl §4, o którym 
też jeszcze nie mówiliśmy, minister sprawiedliwości 
staje się superministrem w stosunku do tych, którzy 
nadzorują służby.

(Senator Czesław Ryszka: I bardzo dobrze.)
No nie do końca bardzo dobrze – żeby była pełna 

jasność. Nie do końca bardzo dobrze, a to dlatego, że to 
zakłada po prostu konflikt wewnątrz rządu. I chciał-
bym zapytać, czy Ministerstwo Sprawiedliwości zdaje 
sobie z tego sprawę i jak takie konflikty mogą być 
rozwiązywane w sytuacji, w której w §4 jasno jest 
powiedziane, że przełożony odpowiedzialny odpo-
wiedniego funkcjonariusza lub kierownika jednost-
ki organizacyjnej wszczyna postępowanie służbowe 
albo dyscyplinarne wtedy, kiedy jest odmowa udzie-
lenia ministrowi sprawiedliwości – prokuratorowi 
generalnemu wglądu w materiały operacyjne.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rafał Ambrozik. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie, ilu obecnie pracuje 

prokuratorów w polskiej prokuraturze, jakie jest ob-
łożenie sprawami na poszczególnych szczeblach pro-
kuratury i czy nowa ustawa będzie miała wpływ albo 
czy może mieć wpływ na zmianę proporcji obłożenia 
sprawami poszczególnych prokuratorów. Chodzi mi 
o to, czy odciąży tych prokuratorów najbardziej za-
pracowanych, czyli rejonowych.

to jest zawód, że to jest praca. Szanowni Państwo, 
to jest służba publiczna. Służba publiczna wiąże się 
z wieloma uprawnieniami, ale przede wszystkim 
z obowiązkami wobec społeczeństwa. I mam nadzie-
ję, że ta ustawa doprowadzi do tego, iż jakość pracy 
prokuratorów gwałtownie się poprawi. Nie ukrywam, 
że dochodziły do nas sygnały z prokuratury, że wobec 
zlikwidowania systemu nagród w prokuraturze tak 
naprawdę nie opłacało się prokuratorom wykazywać 
rzetelną, uczciwą i sprawną pracą w zakresie ściga-
nia przestępstw, bo tak samo byli doceniani i otrzy-
mywali te same pieniądze jak prokuratorzy, którzy 
nadzorowali postępowania, występowali w sądach 
czy też zajmowali się kwestiami szkoleń, czy kwe-
stiami administracyjnymi czy biurowymi. To ma się 
zmienić, Szanowni Państwo. Prokuratorzy mają się 
skoncentrować na ściganiu przestępstw, a nie na pracy 
nadzorczej. Zresztą model nadzoru ma się zmienić 
z nadzoru służbowego, de facto i de iure, na model 
tak zwanego nadzoru konsultacyjnego – czyli proku-
rator nadzorujący będzie miał obowiązek pomagać 
prokuratorowi niższego rzędu w prawidłowym pro-
wadzeniu postępowania przygotowawczego, tak aby 
cele tegoż postępowania zostały osiągnięte.

Co do specjalizacji, to jest tak, jak wynika z zapi-
sów ustawy, i to jest kolejny element, który chcemy 
wprowadzić. Prokurator nie może być fachowcem od 
wszystkiego, nie może znać się na wszystkim i tak 
samo dobrze operować pojęciami z różnych dziedzin 
prawa gospodarczego, finansowego, skarbowego itd., 
tak jak rozmawiałem z panią senator, egzekucyjnego 
czy spółdzielczego. Trzeba wprowadzić specjalizację, 
ale to nie są normy ustawowe. Jak państwo zapewne 
wiecie, jest projekt ustawy. I musi być stworzony, 
uchwalony czy podjęty przez ministra sprawiedli-
wości nowy regulamin powszechnego urzędowania 
jednostek prokuratury, w którym to regulaminie te 
kwestie zostaną unormowane. Jak także pewnie pań-
stwo wiecie – a jeżeli państwo nie wiecie, to infor-
muję – zmieniło się kierownictwo szkoły sędziów 
i prokuratorów. I z wiedzy, którą posiadam, wynika, 
że ma się znacznie zmienić model kształcenia przy-
szłych sędziów i prokuratorów po to, żeby wprowa-
dzić wspomniane modele specjalizacyjne.

Szczerze powiem, że żałuję bardzo, że polska 
konstytucja w zakresie polskiego sądownictwa jest, 
w tym zakresie przynajmniej, bardzo szczegółowa, 
co uniemożliwia stworzenie wyspecjalizowanych 
sądów, na przykład tak, jak jest w Hiszpanii czy we 
Włoszech, gdzie istnieje osobne sądownictwo zaj-
mujące się zwalczaniem przestępczości zorganizo-
wanej czy narkotykowej, czy też najpoważniejszej 
przestępczości gospodarczej. Dobrze by było, żeby 
za zmianami specjalizacyjnymi w prokuraturze takie 
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niewiele, bo kilkanaście spraw. A w prokuraturach 
rejonowych… No, zdarzają się takie prokuratury 
rejonowe w wielkich miastach, gdzie miesięcznie 
na jednego prokuratora przypada 120, 140, 150 po-
stępowań przygotowawczych.

(Senator Robert Mamątow: Miesięcznie?)
Miesięcznie. Podam państwu dla przykładu śred-

nią miesięczną liczbę spraw karnych, które trafiają 
do prokuratury wojskowej: 0,8, Szanowni Państwo. 
Szanowni Państwo, jaka jest liczba aktów oskarże-
nia w roku na prokuratora wojskowego? Moglibyśmy 
zrobić taki quiz.

(Senator Zbigniew Cichoń: Dwa?)
1,07.
A jaka jest liczba aktów oskarżenia w miesiącu na 

prokuratora wojskowego?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zero.)
Szanowni Państwo, 0,14.
(Senator Czesław Ryszka: A ile zarabiają?)
Jakie są wynagrodzenia?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, no, proszę 

nie odpowiadać, bo nie było pytania, to było pytanie 
zadane nielegalnie.)

Jasne, jasne. (Wesołość na sali)
No, taka jest odpowiedź, Szanowni Państwo. Mam 

nadzieję, że jest wyczerpująca.
Jeżeli chodzi o §3 i §4 art. 57, to, o ile wiem 

z rozmów na ten temat z ministrem Kamińskim 
i z ministrem Macierewiczem, zapis tych paragra-
fów nie budzi ich zastrzeżeń. Warto zwrócić uwa-
gę – bo w mediach częstokroć pojawiają się co do 
tego przekłamania – że w §3 prokurator generalny 
uzyskuje możliwość li tylko wnioskowania o prze-
prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczej. 
Czyli to, co w tej chwili dzieje się nieformalnie, 
teraz zostanie sformalizowane: jak jest taka potrze-
ba, prokurator generalny wnioskuje o czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli szef służby uważa 
je za niecelowe lub niezgodne z prawem, ma prawo 
odmówić tej prośbie. Jakież to jest przerażające 
uprawnienie? No, moim zdaniem, żadne. Szanowni 
Państwo, jeżeli chodzi o §4, to jest to konsekwencja 
realności kontroli prokuratora nad czynnościami 
operacyjno-rozpoznawczymi. No jeżeli prokura-
tor kontroluje te czynności, chce mieć dostęp do 
materiałów z tychże czynności, a kierownik jed-
nostki organizacyjnej bezpodstawnie odmawia mu 
dostępu, to konsekwencją jest to, że powinien mieć 
prawo wystąpić o ukaranie albo wszczęcie postę-
powania wyjaśniającego, z jakich powodów odmó-
wiono udostępnienia tych materiałów. A więc jest 
to logiczna konsekwencja materialnej możliwości 
kontrolowania czynności operacyjnych służb, co 
zresztą chyba się zgadza także z tym, co państwo 
wczoraj w czasie obrad Senatu wskazywaliście. 
Dziękuje, to chyba wszystko.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytanie. 

Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, króciutko. 

Odczytam jeden fragment z opinii pana prokuratora 
generalnego i prosiłbym pana ministra o wyjaśnie-
nie i komentarz. Z ustawy wynika, że prokurator 
może dopuścić się rażącej i oczywistej obrazy prawa, 
o ile działa wyłącznie w interesie społecznym. Jest 
to określenie niezwykle nieostre i natychmiast rodzi 
się pytanie: kto zdecyduje, że ów prokurator działa 
wyłącznie w interie społecznym? Czy mógłby nam 
pan to wyjaśnić, Panie Ministrze?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Najpierw odpowiem na pytanie trzecie – będę od-

powiadał od końca, Szanowni Państwo Senatorowie. 
Otóż o tym zdecyduje niezawisły sąd dyscyplinarny 
w dwóch instancjach, a na końcu, jeżeli dojdzie do 
kasacji, Sąd Najwyższy – czyli powszechny, a nie 
dyscyplinarny – rezydujący w Warszawie.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o obciążenie 
prokuratury i liczbę prokuratorów – to zresztą jest 
ciekawe pytanie w kontekście likwidacji prokura-
tury wojskowej – to w Polsce jest według danych… 
Ja się tutaj opieram na sprawozdaniu prokurato-
ra generalnego z 2014 r., bo, powtarzam, my nie 
mamy innej możliwości pozyskiwania informacji, 
mamy tylko te powszechnie dostępne. Państwo se-
natorowie też mają do nich dostęp, ale postaram 
się, na ile będę potrafił, te informacje przekazać. 
W Polsce jest 6 tysięcy 216 prokuratorów, na pozio-
mie prokuratury rejonowej prowadzonych jest 99% 
postępowań przygotowawczych – ja w tej chwili 
nie pamiętam dokładnej liczby, ale myślę, że to jest 
około miliona postępowań, ale nie chcę państwa 
wprowadzić w błąd… A, mam te dane: 1 milion 
48 tysięcy postępowań przygotowawczych. Czyli 
na prokuratora prokuratury powszechnej przypada 
przeciętnie – biorąc pod uwagę każdego prokura-
tora, czyli tego prokuratora nadzorującego w pro-
kuraturze generalnej itd. – miesięcznie przypada 
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mentarzyści wyznaczeni czy wytypowani przez Sejm 
i Senat. Teraz tego nie ma. Chciałbym zapytać o tę 
zmianę, co jest powodem tej zmiany. 

A ponadto, mam jeszcze pytanie dotyczące punktu 
w opinii prokuratora generalnego, który mówi, że 
rada prokuratorów nie ma narzędzi, aby wypełniać 
zadanie, które jest wymienione w art. 43, a miano-
wicie bycia strażnikiem niezależności prokuratorów. 

To znaczy ogólnie mam pytanie o radę, o jej skład, 
bark parlamentarzystów i właściwie o to, co jest 
w opinii, bark narzędzi, według opinii prokuratora 
generalnego, do bronienia czy obrony niezależności 
prokuratorów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje.
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, prasa donosiła dość obszernie, że 

ponad 100 prokuratorów, i to doświadczonych proku-
ratorów, w związku z informacją o tej ustawie, o tych 
ustawach, chce przejść w stan spoczynku. Jak pan 
ocenia tę chęć odejścia i pożegnania się z prokuraturą 
tak znacznej liczby prokuratorów?

(Senator Czesław Ryszka: Majątek będą musieli 
ujawniać.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo! Zacznę od ostatniego pyta-

nia, bo ono jest bardzo ciekawe, Szanowni Państwo, 
zresztą jest związane z pracami Wysokiego Senatu. 
Otóż od 2 dni jestem bombardowany przez prokura-
torów z Prokuratury Generalnej, z innych prokuratur 
niższego rzędu, że w prokuraturze funkcjonuje taka 
plotka, że szanowni państwo senatorowie macie za-
miar wprowadzić zmianę w zakresie liczby pensji, 
które prokurator otrzymuje odchodząc w stan spo-
czynku, chcecie zmniejszyć tę liczbę z 6 do 1. Być 
może taka plotka…

(Głos z sali: Pierwsze słyszę.)
Ja też, szczerze mówiąc, pierwszy raz o tym sły-

szę, ale być może któryś z senatorów ma taką popraw-
kę. Nie słyszałem o takiej poprawce. Ministerstwo 
nie jest zwolennikiem takiej poprawki. Jednak ta-
kie plotki, niestety, pomimo że ustawa przecież jest 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę… Pan senator… Tak, to bardzo proszę, 

pan senator Augustyn, pan senator Wach i pan senator 
Zientarski. No, jeszcze jest sporo osób zgłaszających 
się.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
dwa pytania. Pierwsze…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Przepraszam 
bardzo, pocę się, wybaczcie państwo, ale mam swoją 
wagę i wzrost, tak że…)

(Głos z sali: Może pan usiądzie?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Za chwi-
leczkę, już jestem bliski tej decyzji.)

(Senator Czesław Ryszka: Nie tylko wagę, ale 
i wiedzę.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Tak, słu-
cham, Panie Senatorze, przepraszam za wtręt.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę?)
Pan senator Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, bardzo ograniczacie państwo 

kompetencje organów samorządu prokuratorskiego. 
Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego.

I drugie pytanie. Czy znana jest panu opinia do 
tego artykułu, o który ciągle pytam, mianowicie 
art. 12, opinia pierwszego prezesa sądu. Mówi ona, że 
przekazanie osobom prywatnym informacji z toczą-
cego się postępowania przygotowawczego z wyłącze-
niem drogi procesowej dostępu do akt przewidzianej 
w innych artykułach kodeksu postepowania karnego 
nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jak 
pan się do tego odniesie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Bardzo dziękuję.
Ja niestety powtórzę, a raczej sprecyzuję pyta-

nie pierwsze pana senatora Augustyna, bo to mia-
łem na myśli. Chciałbym zapytać o Krajowa Radę 
Prokuratorów. Ona bardzo zmieniła się co do składu, 
co do, że tak powiem, wielkości, a raczej liczby człon-
ków. I powiedziałbym tak. W radzie prokuratury, 
która była w aktualnej ustawie, brali udział parla-
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) tencje Krajowa Rada Prokuratorów może mieć, to bę-
dzie zależało od samej Krajowej Rady Prokuratorów.

Warto podkreślić, że Krajowa Rada Prokuratorów 
jest jednym z organów samorządu prokuratorskiego. 
Ta ustawa bardzo znacznie i korzystnie dla proku-
ratorów, tych najniższego szczebla, prokuratorów 
rejonowych, pierwszoliniowych, zmienia zasady 
wyboru do zgromadzeń prokuratorów prokuratur 
regionalnych, a później wyboru członków kolegiów 
– bo to są kolejne organy samorządowe funkcjonu-
jące w prokuraturze. Dotychczas przewagę w tych 
organach mieli przedstawiciele prokuratur apelacyj-
nych, którzy będą prokuratorami regionalnymi. Taka 
zmiana prowadzi do tego, że większość będą mieli 
właśnie ci prokuratorzy pierwszoliniowi, z prokura-
tur rejonowych, co w moim przekonaniu jest wzmoc-
nieniem zasad samorządności prokuratorskiej w tym 
kontekście. Nadto w tej chwili funkcjonuje na zasa-
dach pozaustawowych zgromadzenie prokuratorów 
Prokuratury Generalnej na zasadzie zarządzenia, 
a w nowej ustawie wskazana jest, właśnie ustawowo, 
kolejna instytucja samorządu na poziomie prokura-
tury krajowej. Chodzi o prokuratorów prokuratury 
krajowej.

Szanowni Państwo, jeżeli mnie pytacie o ja-
kieś szczegółowe rozwiązania z tym związane czy 
o ocenę tych rozwiązań, to proszę mnie zwolnić 
z tego obowiązku, bo ta ustawa została uchwalona 
przez Sejm Rzeczypospolitej i ja jako przedstawi-
ciel władzy wykonawczej nie chcę oceniać sensu 
stricto powodów czy opinii, które spowodowały 
uchwalenie takiej czy innej ustawy. Podkreślam: 
Ministerstwo Sprawiedliwości popiera całkowicie 
obie te ustawy, uważa, że one są słuszne, zasadne, 
że będą zmieniały na lepsze polską prokuraturę, 
a przede wszystkim że będą służyły obywatelom 
Rzeczypospolitej.

I to chyba odpowiedzi na wszystkie pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Marian Poślednik. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

ale naprawdę nie uzyskałem odpowiedzi. Dlaczego 
pan minister…)

Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: …uważał za słusz-

ne i zasadne zlekceważyć opinię pierwszej prezes…)
Panie Senatorze, przepraszam, ale to pytanie pada-

ło 4 razy i pan minister odpowiadał. Trzeba słuchać.
Nie ma obowiązku odpowiadania na pytania. Nie 

ma tego w regulaminie, nie ma. Proszę znaleźć punkt, 
w którym jest napisane, że pan minister ma odpowie-
dzieć, tak jak pan senator sobie tego życzy.

(Wesołość na sali)

dostępna na stronach Sejmu, w prokuraturze funk-
cjonują. Być może to jest objaw tego, że niektórzy 
prokuratorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bo 
to jest bardzo ważne, istotne, i mają prawo przejść 
w stan spoczynku, chcą z tego prawa skorzystać. 
A być może niektórzy prokuratorzy obawiają się na 
przykład jawności oświadczeń majątkowych. Ja tego 
nie wiem i nie chcę oceniać. Być może jest to zwią-
zane z tym, że będzie dużo większa rola prokuratora 
w zakresie ścigania przestępstw, a dużo mniejsza, tak 
jak powiedziałem, w zakresie nadzorowania i admi-
nistrowania. Nie znam tych przyczyn. Niewątpliwie, 
jeżeli prokurator nabył uprawnienia emerytalne, czyli 
do przejścia w stan spoczynku, ma prawo z nich sko-
rzystać i nikt tego nie może oceniać. Tak więc jeżeli 
mają nabyte prawa – a z tego, co wiem, wynika, że 
mają nabyte prawa – to jest ich prawo, żeby odejść. 
100 prokuratorów wobec 6 tysięcy prokuratorów, 
Szanowni Państwo, to jest niewielki procent. Myślę, 
że prokuratura poradzi sobie, nawet jeżeli większa 
liczba prokuratorów będzie przechodziła w stan 
spoczynku. Zresztą na marginesie warto podkreślić, 
Szanowni Państwo, że możliwość wcześniejszego 
przejścia w stan spoczynku, pójścia na wcześniejszą 
emeryturę, związana jest ze zmianą – co paradok-
salne – wieku emerytalnego, podwyższenia wieku 
emerytalnego, a jednocześnie wprowadzenia prze-
pisów przejściowych, które umożliwiają wykorzy-
stanie jeszcze możliwości wcześniejszego przejścia 
na emeryturę prokuratorską. To jest odpowiedź na 
pierwsze pytanie.

Jeżeli chodzi o Krajową Radę Prokuratury, to 
szczerze powiem, Szanowni Państwo, że ja inaczej ro-
zumiem samorządność prokuratorów. Samorządność 
prokuratorów polega na tym, że sami prokuratorzy 
współdecydują o swojej roli, swoich losach, podejmują 
różne decyzje bez udziału, z całym szacunkiem dla 
państwa senatorów, państwa posłów czy przedstawi-
cieli prezydenta, we własnym gronie, a nie w gronie 
osób trzecich. Cokolwiek by więc mówić, na pewno 
Krajowa Rada Prokuratury nie była organem samo-
rządu prokuratorskiego. Organem samorządu pro-
kuratorskiego zgodnie z tą ustawą ma być Krajowa 
Rada Prokuratorów przy prokuratorze generalnym. 
Uprawnienia tej rady oczywiście znacznie się zmie-
niają, co jest związane z tym, że zmienia się model 
prokuratury, czyli następuje odejście od nieznanej 
konstrukcji organu ochrony prawnej do koncepcji, 
że prokuratura funkcjonuje jako część władzy wyko-
nawczej. I w związku z tym to jest konsekwencja, że 
Krajowa Rada Prokuratorów uzyskuje kompetencje 
wyłącznie opiniodawcze, plus ewentualnie wskazy-
wanie pewnych kierunków i obszarów, które mogą 
zagrażać niezależności prokuratorów. I takie kompe-
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(marszałek S. Karczewski) Senator Marek Pęk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie natury bardziej 

ogólnej. Jednym z podstawowych zarzutów w stosun-
ku do tej ustawy, można powiedzieć, o charakterze 
bardziej medialnym i publicystycznym, jest naru-
szenie zasady niezależności prokuratorów. Ja bym 
chciał, żeby pan skomentował, jak to teraz jest z tą 
zasadą niezależności, jak było i czy tu też nie docho-
dzi do pewnego nadużycia? Czy ta niezależność nie 
jest podnoszona do rangi naczelnej zasady funkcjo-
nowania prokuratury i mylona wręcz z niezawisłością 
sędziowską? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo! Pozwolę sobie odpowiedzieć 

na wcześniejsze pytanie, bo oczywiście zapomniałem. 
Szanowny Panie Senatorze, ja staram się unikać oce-
niania opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
Mogę tylko powiedzieć, powtórzyć po raz kolejny, że 
gdzie 2 prawników, tam 3 opinie. Ja z tą opinią się 
nie zgadzam. Pani prezes ma prawo do swojej opinii 
i ją wygłosiła. Państwo, nie ja, dokonujecie oceny, 
czy ta opinia jest właściwa, czy niewłaściwa, w pro-
cesie głosowania za przyjęciem ustawy lub przeciw 
jej przyjęciu. I na ten temat nie chciałbym się więcej 
wypowiadać. Powtarzam, ja mam inną opinię. Każdy 
może mieć inną opinię. To jest prawo każdego, to jest 
chyba podstawa wolności obywatelskich, Szanowni 
Państwo.

Jeżeli chodzi o Wydział Spraw Wewnętrznych, 
to już na ten temat mówiłem. Danych takich oczy-
wiście nie posiadamy. Powtarzam, jest utrudniony 
dostęp do danych, jeżeli chodzi o postępowania do-
tyczące sędziów czy prokuratorów. Jest duża liczba 
skarg i wniosków w sprawie sędziów i prokuratorów. 
Szanowni Państwo, także doświadczenie, choć nie 
tylko ostatnich lat, ale mogę bazować tylko na swojej 
pamięci… Bodajże 3 czy 4 lata temu była sprawa, 
która w mediach była określana jako sprawa sędziów 
Sądu Najwyższego. Nie odnoszę się do kwestii mery-
torycznych tej sprawy, ale ta sprawa była przenoszo-
na z jednej prokuratury do drugiej. Jeżeli powstanie 
Wydział Spraw Wewnętrznych, będzie wiadomo, kto 
tę sprawę ma prowadzić, będzie wiadomo, kto ponosi 
odpowiedzialność za podjęcie takiej, a nie innej de-
cyzji, i będziecie państwo mogli jako parlamentarzy-

(Senator Mieczysław Augustyn: A ja myślałem, że 
pan marszałek broni naszych praw, abyśmy uzyski-
wali odpowiedzi.)

Bronię, bronię i…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mam inne wra-

żenie.)
Bronię i bardzo proszę o zadawanie pytań. Lista 

zadających pytania jest otwarta, może się pan senator 
zapisać.

Pan senator Marian Poślednik. Bardzo proszę. 
Minuta.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, co według pana spowodowało 

potrzebę powołania w Prokuraturze Krajowej spe-
cjalnego wydziału, Wydziału Spraw Wewnętrznych, 
do ścigania najpoważniejszych czynów przestępczych 
popełnionych przez sędziów, asesorów sądowych 
i prokuratorów? Ile jest tego typu przestępstw? Czy 
trzeba uruchomić taką specjalną komórkę? Czy to są 
tak liczne przypadki przestępstw popełnianych przez 
sędziów i prokuratorów? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani marszałek Grażyna Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, obecny zapis w konstytucji nie 

przewiduje połączenia tych dwóch funkcji, proku-
ratora generalnego i ministra sprawiedliwości, nie 
przewiduje tu unii personalnej, wspominając odrębnie 
o ministrze sprawiedliwości w art. 187 ust. 1 dotyczą-
cym Krajowej Rady Sądownictwa i odrębnie o proku-
ratorze generalnym w art. 191 ust. 1 pkt 1 dotyczącym 
Trybunału Konstytucyjnego. Ja już zadawałam to 
pytanie panu przewodniczącemu Seweryńskiemu, 
a teraz zadaję to pytanie panu. Czy pan nie obawia 
się tego, że ten zapis jest niezgodny z konstytucją?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz pan senator Marek Pęk.
(Senator Grażyna Sztark: Czesiu…)
Proszę… Panie Senatorze, teraz nie ma pan głosu.
Pan senator Pęk.
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, a zatem 
organizacja tej instytucji musi się cechować zasadą 
hierarchicznego podporządkowania i jednolitości, co 
oznacza, że prokuratura jako instytucja nie może być 
niezależna. Niezależny ma być sam prokurator.

Ja państwu coś powiem z życiowego doświad-
czenia. Funkcjonowałem jako prokurator w pionie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, w pionie 
zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodar-
czej przez wiele, wiele lat i nie zdarzyło mi się – a były 
to czasy, kiedy prokurator mógł wydawać polecenia 
co do treści czynności prawnej – żeby ktokolwiek 
próbował mi wydać takie polecenie niezgodne z moją 
wolą. Bo albo prokurator ma kręgosłup, potrafi prze-
ciwstawić się jakimkolwiek zawoalowanym lub bez-
pośrednim prośbom czy poleceniom, albo nie potrafi. 
To zależy też od cech osobowościowych prokuratora. 
I tu ważna jest kwestia tego, jak wygląda proces na-
boru do służby, jakie są warunki przyjęcia do służ-
by, jak wygląda proces szkolenia tegoż prokuratora 
i w jaki sposób nabywa on doświadczenia zawodo-
wego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, czy prawdą jest, że m.in. minister 

spraw wewnętrznych, ale także i inni ministrowie 
będą zobowiązani składać prokuratorowi general-
nemu raporty?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, po pierwsze, 

mam prośbę. Wprawdzie pan marszałek złożył taką 
deklarację, że pan minister nie musi odpowiadać, ale 
ja zadam 2 pytania i chciałbym prosić pana ministra 
o odpowiedzi na te pytania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Postaram 
się.)

Panie Ministrze, mam 2 krótkie pytania. Opinia 
Krajowej Izby Radców Prawnych… Ja rozumiem, 
że to są opinie i, jak pan minister powiedział, każda 
opinia może być zaakceptowana, odrzucona lub moż-
na mieć własną opinię. Ale autorzy tej opinii wnoszą 
uwagi dotyczące obaw związanych z udostępnianiem 

ści to kontrolować i wnosić o wyjaśnienie powodów 
podjęcia takiej, a nie innej decyzji merytorycznej.

Szanowni Państwo, ja w 1997 r. byłem dopiero 
młodym adeptem sztuki prokuratorskiej. Być może 
państwo senatorowie braliście udział w uchwalaniu 
nowej konstytucji, ustawy zasadniczej z 1997 r. To 
tych z państwa, którzy tę ustawę uchwalali, nale-
żałoby zapytać – ja bardzo tego żałuję – dlaczego 
polska prokuratura nie znalazła się w konstytucji. 
A tak się stało. Pojawia się tam pojęcie prokuratora 
generalnego, ale wcale nie oznacza to, że urzędu pro-
kuratora generalnego czy funkcji, bo takim pojęciem 
posługuje się ustawodawca, co pragnę podkreślić, nie 
można łączyć.

Zatem obaw… Po pierwsze, Szanowni Państwo, 
jestem katolikiem, więc mogę powiedzieć, że boję 
się tylko Boga. Obaw takich nie mam, Szanowni 
Państwo. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny jako 
organ będzie oceniał, jeżeli ktoś złoży taki wniosek, 
zgodność tej ustawy z ustawą zasadniczą i podejmie 
decyzję w tym zakresie. Jeżeli się okaże, że taki zapis 
jest niekonstytucyjny, to będą z tym związane odpo-
wiednie konsekwencje prawne. Szanowni Państwo, 
przecież już dyskutowaliście nad ustawą o Trybunale 
Konstytucyjnym, więc wiecie, jakie kompetencje 
Trybunał Konstytucyjny ma.

A jeżeli chodzi o kwestie związane z naruszeniem 
niezależności prokuratorskiej czy ze zmniejszeniem 
niezależności prokuratorskiej, to, szczerze mówiąc, 
ja z wielkim szacunkiem dla pana senatora sprawoz-
dawcy muszę powiedzieć, że w moim przekonaniu 
ta niezależność prokuratora w porównaniu z nieza-
leżnością w obecnych zapisach ustawy nie uległa 
znacznej zmianie. W zasadzie nastąpił powrót do 
sytuacji sprzed 2009 r., gdy polecenia co do treści 
czynności prawnych także mogły być wydawane 
prokuratorom. W moim przekonaniu wzmocnieniem 
niezależności prokuratorskiej jest właśnie wprowa-
dzenie kontratypu, w art. 137 §2 ustawy – Prawo 
o prokuraturze, który umożliwia obronę prokuratora 
przed poleceniem służbowym niezgodnym z prawem, 
naruszającym prawo lub niezgodnym z przekonania-
mi prokuratora właśnie poprzez wykazanie, że jego 
działanie jest wyłącznie w interesie społecznym, nie 
w interesie osobistym, nie w interesie innych osób, 
tylko wyłącznie w interesie społecznym. Wtedy może 
się powołać na ten kontratyp i może nie wykonać po-
lecenia przełożonego. Zatem w moim przekonaniu ta 
ustawa nie osłabia niezależności prokuratora, a wręcz 
ją wzmacnia.

Pragnę także podkreślić za panem senatorem 
sprawozdawcą, panem profesorem, że zgodnie, jak 
sądzę, z pewną wizją państwa prokuratura ma być 
tą częścią władzy, która realizuje zadania w zakresie 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

Szanowni Państwo Senatorowie, po raz kolejny 
podkreślam, że ta ustawa została uchwalona przez 
Sejm Rzeczypospolitej, zatem te uwagi bardzo bym 
prosił kierować do odpowiedniego organu, a nie do 
ministra sprawiedliwości.

(Poruszenie na sali)
Rozumiem, że tutaj może są jakieś wątpliwości, 

więc proszę pytać Sejm Rzeczypospolitej. Ale oczy-
wiście odniosę się do wszystkich tych pytań.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o art. 57 §5, 
oczywiście jest to lex specialis do ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych. Ten lex specialis, na co 
warto zwrócić uwagę, może tylko zaistnieć – chcę 
się posłużyć zapisem ustawowym, żeby państwa 
nie wprowadzić w błąd – na potrzeby postępowa-
nia przygotowawczego. Chodzi o sytuację, kiedy 
musi być zniesiona klauzula tajności w ten sposób 
po to, żeby to postępowanie toczyło się sprawnie. 
Mogę podać państwu przykład. Na podstawie do-
kumentów niejawnych prokurator ma potrzebę czy 
chęć, czy wręcz obowiązek przeprowadzenia eks-
perymentu procesowego, czy wizji lokalnej, czyli 
z założenia czynności procesowej jawnej, bo wi-
zja lokalna odbywa się w jakimś terenie. W takim 
wypadku prokurator generalny jako właśnie ten 
wyjątek taką możliwość uzyskuje. Warto zwrócić 
uwagę, że jest to po zasięgnięciu opinii wystawcy 
tegoż dokumentu i poinformowaniu o tym fak-
cie prezesa Rady Ministrów. Z uwagi, Szanowni 
Państwo, na to, że prokurator generalny jest także 
ministrem sprawiedliwości, jeżeli taki zamiar pro-
kuratora generalnego naruszałby podstawy bezpie-
czeństwa państwa, prezes Rady Ministrów mógłby 
wyrazić swoją opinię w sposób władczy. Ten zapis 
ustawowy jest spowodowany także konkretnymi 
problemami, które zaistniały w ostatnim czasie, 
a to sporem pomiędzy Prokuraturą Okręgową 
w Warszawie a byłym szefem Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego Pawłem Wojtunikiem o znie-
sienie lub zmianę klauzuli, która tak naprawdę 
doprowadziła do wszczęcia przez prokuraturę po-
stępowania karnego wobec Pawła Wojtunika. Żeby 
uniknąć takich sporów i ewentualnych postępowań 
karnych… No, taki zapis jest jak najbardziej zasad-
ny. Powtarzam, że to jest zapis bardzo szczególny. 
Wyrażam nadzieje, że nie będzie miał zbyt częstego 
zastosowania, a może żadnego. Warto przy okazji 
podkreślić, że ten zapis dotyczy tylko i wyłącznie 
klauzulowania dokumentów, a nie ochrony tajem-
nic wieczyście chronionych, które są wskazane 
w różnego rodzaju ustawach korporacyjnych np. 
mówiących o ochronie szczegółowych metod i form 

– ja w skrócie powiem – informacji o toczących się 
procesach mediom. Autorzy – zacytuję króciutko – 
piszą, że: „w w/w wymienionych przypadkach mamy 
do czynienia z przepisami zbyt ogólnikowymi, nie-
jasnymi” itd. 

Moje pytanie jest następujące: czy nie obawia się 
pan minister, że może być to – mówię tutaj o wyko-
rzystaniu informacji do mediów – pewien instrument? 
Bo panuje takie przekonanie, że jak powie prokurator, 
to właściwie ten człowiek, którego dotyczy oświad-
czenie, można powiedzieć, prawie jest już skazany. 
Czy nie obawia się pan wykorzystywania tych in-
strumentów?

I drugie pytanie…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Miały być 2 krótkie, a już mówi pan ponad minutę, 
Panie Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: No to ja skończę na 
tym i później jeszcze raz zadam pytanie.)

Zapisać pana senatora do zadania następnego py-
tania?

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Bardzo proszę.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

To może, żeby jeszcze zakończyć rozmowę na 
temat art. 57, dodam, że w tym art. 57 jest jeszcze 
§5, który mówi o tym, że prokurator generalny może 
zmienić klauzulę tajności, może zmienić klauzu-
lę tajności materiału niejawnego. Jak to się ma do 
takiej świętej zasady – pan się zna na służbach, ja 
się znam na służbach – która jest zapisana w art. 6 
i która mówi, że informacje… że zmiana klauzuli 
tajności następuje na podstawie decyzji tego, który ją 
nadał albo jego przełożonego. A przecież prokurator 
generalny nie jest przełożonym służbowym osób, 
które nadają klauzulę tajności w służbach. Jak to 
się ma do tego? Ja już pomijam fakt, że tu jest źle 
przywołany paragraf, bo państwu chyba chodziło 
o art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejaw-
nych, a nie o ust. 1; ale to tak na marginesie. Pytanie 
jest takie: jak to się ma, że tak powiem, do stosunku 
służbowego pomiędzy prokuratorem generalnym 
a funkcjonariuszami służb?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

(senator L. Czarnobaj)
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja z racji swojej profesji zawsze 

zwracam uwagę na kwestie kompetencji. Niepokoi 
mnie, że zgodnie z tą ustawą prokurator szczebla, 
że tak powiem, zwykłego musi mieć zdany egzamin 
prokuratorski lub sędziowski, a prokurator generalny, 
czyli szef wszystkich prokuratorów, musi mieć tylko 
studia prawnicze. Pan minister wielokrotnie odnosił 
się tu do swojej praktyki prokuratorskiej, a to należy 
cenić, bo, jak pan wie, praktyka i teoria się czasami 
rozmijają. Chciałbym poznać pana opinię… 

Czy uważa pan brak tego wymogu dla prokuratora 
generalnego za zasadny? Czy nie obawia się pan, że 
prokuratorzy będą mieli wrażenie, że rządzi nimi 
dyletant, który nie ma odpowiedniego przygotowania? 
A jak szef jest dyletantem, to zawsze rodzi to proble-
my, które, z racji profesji prokuratorskiej, mogą mieć 
opłakane skutki. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, zgodnie z art. 14 §2 jednym 

z zastępców prokuratora generalnego jest zastęp-
ca prokuratora generalnego do spraw przestępczo-
ści zorganizowanej i korupcji. Zgodnie z art. 19 
§2 jednym z departamentów w prokuraturze kra-
jowej jest Departament do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji, a art. 20 i art. 21 określają 
strukturę wydziałów zamiejscowych Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. 

Proszę mi powiedzieć, czy nie odnosi pan wraże-
nia, że przeciwdziałanie wprowadzeniu omawianej 
tu nowej ustawy o prokuraturze, ten, tak się wyrażę, 
krzyk medialny, z którym mamy do czynienia, może 
być po części inspirowany właśnie przez środowi-
ska, którym powstanie tego zorganizowanego pionu 
w prokuraturze – mam tu na myśli pion do spraw 
walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją – 
jest nie na rękę?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja zgłosiłam się właściwie z wnioskiem formalnym 

i chciałabym go przedstawić. To jest wniosek formal-

działań operacyjnych, wieczystej ochronie źródeł 
informacji służb specjalnych, kontaktów operacyj-
nych itd. W tym zakresie ten zapis ustawy nie ma 
zastosowania.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o obawy doty-
czące udostępniania przez prokuratorów informacji 
z postępowań przygotowawczych np. mediom, to ja 
mogę powiedzieć tak. Dla mnie jako zwolennika de-
mokratycznego państwa prawa jedną z podstawowych 
zasad jest prawo dostępu społeczeństwa do informacji 
publicznej. Na kanwie różnych postępowań, które 
w ostatnim czasie toczyły się w Polsce, np. w sprawie 
afery Amber Gold, afery SKOK Wołomin czy kata-
strofy smoleńskiej, pragnę podkreślić, że niezrozu-
miała jest, przynajmniej w pewnym zakresie, polityka 
medialna prokuratury, która w żaden sposób w chwili 
obecnej w ustawie nie jest unormowana. Wszystkie 
wystąpienia rzeczników prasowych prokuratury, 
konferencje prasowe prokuratury są realizowane na 
podstawie zapisów pozaustawowych – te kwestie nie 
są normowane w ustawie. Pierwszy raz w historii pol-
skiej prokuratury posłowie – mam nadzieje, że także 
państwo senatorowie – podjęli trud, aby te zapisy 
zostały unormowane na poziomie ustawy – Prawo 
o prokuraturze. To jest dużo bardziej transparentne, 
przejrzyste i w moim przekonaniu potwierdza istnie-
nie w Polsce państwa prawa.

Kolejne pytanie. Nie do końca rozumiem pytanie 
o raportowanie prokuratorowi generalnemu… Nie 
mam w tej chwili… Gdyby pan senator artykuł 
wskazał, bo ja nie pamiętam w tej chwili… Tam jest 
mowa o informacjach dotyczących organów, które 
ci ministrowie nadzorują w zakresie ścigania prze-
stępstw. Ten przepis funkcjonuje w chwili obecnej 
w ustawie o prokuraturze. W chwili obecnej mini-
strowie mają obowiązek przekazać taką informację 
prokuratorowi generalnemu. Ustawodawca wpro-
wadza dodatkowy obowiązek, zgodnie z którym 
prokurator generalny jest obowiązany przekazać 
te informacje prezesowi Rady Ministrów wraz 
ze swoją opinią, czy te organy, które prokurator 
nadzoruje w zakresie prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, czyli organy Policji, organy 
służb specjalnych, realizują w sposób prawidło-
wy, właściwy te postępowania przygotowawcze. 
Wydaje się… To jest powtórzenie zapisów obecnie 
obowiązującej ustawy. Wydaje się to jak najbardziej 
zasadne i komplementarne z całą logika tejże usta-
wy, zresztą poprzedniej także. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.
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przerwa. Choć określiła pani osoby, które należałoby 
wezwać.

Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 41 senatorów, tylko 4 – za, 36 – prze-

ciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 6)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku! 

Panie Marszałku!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma kworum.)
Ja to wiem, Panie Senatorze, ja widzę, że nie ma 

kworum.
Ogłaszam dziesięciominutową przerwę do… 

Proszę włączyć zegar, bo nie widzę, która jest go-
dzina. Przerwa do godziny 1.00.

(Senator Janina Sagatowska: Kworum jest, tylko 
senatorowie nie głosowali.)

Nie głosowali, ja wiem. Ja zaraz sprawdzę, kto gło-
sował. Sprawdzę. Nawet pan marszałek Borusewicz 
nie głosował, choć był na sali.

(Przerwa w obradach od godziny 00 minut 40  
do godziny 1 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Ponownie przystępujemy do głosowania nad 

wnioskiem formalnym pani senator Zdrojewskiej. 
Przypomnę, że dotyczy on ogłoszenia przerwy.

Kto jest za wnioskiem pani senator Zdrojewskiej?
Kto jest przeciw?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 61 senatorów, 14 było za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Wniosek nie uzyskał większości.
Kontynuujemy obrady.
Jak rozumiem, pani senator Zdrojewska nie zadaje 

pytania. Tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Bo zapisała się pani do zadania pytania, a zgłosiła 

pani wniosek formalny.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym wrócić do pytania dotyczącego prze-

kazywania informacji mediom. Czy mógłbym jeszcze 
raz prosić pana ministra o odniesienie się do tego? 
A głównie chciałbym zapytać o taką sprawę. Na pew-
no z panem ministrem Ziobrą państwo bierzecie pod 
uwagę to, co dotyczy kwestii informowania mediów 
o ważnych sprawach w interesie publicznym. Moje 
pytanie jest takie. 

ny o przerwę. Jak zapewne pan marszałek zauważył, 
pan minister nie odpowiedział na niektóre z pytań. 
I podobnie poprzednio przedstawiciele, sprawozdaw-
cy komisji nie odpowiedzieli na niektóre pytania. 
Mówili oni, i słusznie, że nie są przedstawicielami 
wnioskodawców. Tak więc ja chciałabym poprosić 
o przerwę do momentu przybycia na salę przedsta-
wiciela wnioskodawców, który odpowiedziałby na 
pytania, które już tutaj padły.

I jednocześnie chciałabym poprosić pana mar-
szałka o zaproszenie przedstawicieli Krajowej Rady 
Prokuratury oraz prokuratora generalnego i umożli-
wienie nam zadawania im pytań. W tej chwili jeste-
śmy bowiem w takiej sytuacji, że zadajemy pytania 
panu wiceministrowi, którego szef za chwilę zostanie 
prokuratorem generalnym. Ewidentnie ministerstwo, 
przedstawiciele ministerstwa są zainteresowani tym, 
żeby omawiana tu ustawa przeszła, żeby prawo zosta-
ło zmienione. Ewidentnie nie są oni tutaj obiektywni. 
A ja chciałabym móc zadawać pytania i uzyskiwać 
obiektywne odpowiedzi, które będą odpowiedziami 
dla obywateli, a nie tylko dla nas.

Tak że składam, Panie Marszałku, wniosek o prze-
rwę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jest wniosek o przerwę.
Czy nie ma innego wniosku? Czy ten wniosek…
Pan senator Ryszka się zgłasza.
(Senator Czesław Ryszka: Kontynuujemy, Panie 

Marszałku.)
Ale… Czyli pan zgłasza…

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, ja zgłaszam sprzeciw.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Kto?)
Ja zgłaszam sprzeciw.
(Senator Jarosław Rusiecki: Zgłaszam sprzeciw.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, ale jeden sprzeciw… Dobrze.
Przystępujemy zatem do głosowania, proszę bar-

dzo.
Kto jest za?
Tylko że ja nie mam karty. Ja bym poprosił o swoją 

kartę. Może przygotujmy się do głosowania.
(Głos z sali: Są, są, głosujemy.)
Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przedstawionym przez panią senator 

Barbarę Zdrojewską wnioskiem… Co prawda nie-
precyzyjnym, bo nie wiem, do której godziny ma być 

(senator B. Zdrojewska)
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(senator L. Czarnobaj) chyba też nie miał ukończonej aplikacji. W każdym 
razie przez 20 lat ten system funkcjonował bez tych 
warunków.

Uważam, że wprowadzenie tych warunków powo-
duje, że kompetencje prokuratora generalnego będą 
musiały być bardzo duże, takie, które pozwolą mu 
sprawnie kierować całą polską prokuraturą. A tak jak 
powiedziałem, czym innym jest prowadzenie postę-
powań przygotowawczych przez prokuratorów po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 
W związku z tym to oczywiście wymaga ukończenia 
aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej, odbycia 
asesury, zdania egzaminu prokuratorskiego i spełnie-
nia tych innych warunków z art. 75 ustawy.

Jeżeli chodzi o powody, dla których jest taka nie-
chęć do powołania tych wydziałów zamiejscowych 
departamentu do spraw przestępczości zorganizowa-
nej prokuratury krajowej, to ja ich nie znam. Ja mogę 
powiedzieć tylko jedno: takie wydziały powstały 
w 2007 r., zaczęły funkcjonować sprawnie, dobrano 
tam bardzo dobrych fachowców, prokuratorów znają-
cych języki obce, przeszkolonych na różnego rodzaju 
studiach podyplomowych, kursach, ale niestety z nie-
znanych powodów, a w zasadzie bez uzasadnienia, 
w 2008 r. pan minister Ćwiąkalski, wtedy prokurator 
generalny, odwołał tę reformę. W efekcie prokuratury 
do zwalczania przestępczości zorganizowanej zostały 
zdegradowane do poziomu prokuratur apelacyjnych. 
A więc tych powodów nie znam. No, tutaj możecie 
państwo sami sobie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, twierdził pan, że prokurator ma 

prawo się wyłączyć z postępowania. Ja chcę panu 
przytoczyć art. 7 §4: jeżeli prokurator nie zgadza się 
z poleceniem dotyczącym treści czynności proceso-
wych, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia 
go od wykonania czynności albo od udziału w spra-
wie. O wyłączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator 
bezpośrednio przełożony, nad prokuratorem, który 
wydał polecenie. Przełożony decyduje, czy on może 
się wyłączyć. Może zadecydować… Jak wynika 
z tego zapisu, może także odmówić wyłączenia, tak?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie zadaje pan senator Józef Łyczak.

Czy należy rozumieć, że powrócą dawne konfe-
rencje, takie jak np. pana prokuratora Engelkinga, 
i w tym stylu informacje, jeśli chodzi o pracę proku-
ratury? Czy macie państwo inny pomysł na informo-
wanie mediów o toczących się sprawach?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Zacznę od końca. Szanowni Państwo, ja nie wiem, 

kto zostanie nowym prokuratorem generalnym, nie 
wiem, kim będą zastępcy prokuratora generalnego, 
więc ja nie chcę snuć hipotez. Jak rozumiem, racjonal-
ny prokurator generalny będzie działał w taki sposób, 
aby zapewnić opinii publicznej dostęp do informa-
cji, dbając przede wszystkim o interes postępowania 
przygotowawczego, co wynika wprost z art. 156 §5 
kodeksu postępowania karnego.

Co do pytania pierwszego, dotyczącego warunków 
do spełnienia na stanowisko prokuratora generalne-
go, które są łagodniejsze niż warunki w przypadku 
stanowiska prokuratora, powiem tak. Otóż, Szanowni 
Państwo, pragnę podkreślić, że czym innym jest sta-
nowisko prokuratora powszechnej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury czy IPN, a czym innym jest 
urząd prokuratora generalnego. To nie są równorzęd-
ne funkcje. Prokurator generalny ma niektóre upraw-
nienia i musi spełniać niektóre obowiązki należące 
do prokuratora, ale z uwagi na fakt, że nie jest pro-
kuratorem powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury, nie musi spełniać warunków, które musi 
spełniać prokurator powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury.

Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, że 
od 1989 r. do 2009 r., przez 20 lat, prokuratorem gene-
ralnym – ministrem sprawiedliwości mógł zostać każ-
dy, nawet hydraulik. Nie było normy ustawowej, która 
by regulowała to, kto mógłby być prokuratorem ge-
neralnym – ministrem  sprawiedliwości. Zwyczajem 
li tylko było to, zwyczajem politycznym, że miał to 
być prawnik. Ale o ile dobrze pamiętam, zarówno… 
Ja nie mam aż tak doskonałej pamięci, ale pamiętam, 
kto mi wręczał nominację na prokuratora, była to 
pani premier, pani minister Hanna Suchocka, która 
nie miała aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej czy 
adwokackiej. O ile mnie pamięć nie myli, pan sena-
tor Cimoszewicz, będąc ministrem sprawiedliwości, 
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kontratyp wyłączności interesu społecznego. Jeżeli 
takie postępowanie wobec prokuratora, który nie 
wykonałby prawnego polecenia, zostałoby wszczę-
te, to postępowanie musiałoby zostać umorzone albo 
prokurator musiałby zostać uniewinniony w postępo-
waniu przed sądem dyscyplinarnym, jeżeli udowod-
niłby, że działał wyłącznie w interesie społecznym. 
To w moim przekonaniu ten kontratyp gwarantuje. 
I ja tak rozumiem zapisy uchwalonej przez Sejm 
Rzeczypospolitej ustawy.

(Senator Bogdan Borusewicz: W mojej ocenie to 
absolutnie nie jest ze sobą związane.)

Rozumiem.
(Senator Michał Potoczny: Ale to nie jest dysku-

sja!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, Panie 

Ministrze, o odpowiedź na kolejne pytanie.)
Staram się odpowiadać konkretnie i rzetelnie, bez 

żadnych konotacji politycznych, Szanowni Państwo.
Jeżeli chodzi o to, czy pan premier Donald Tusk 

chciał połączyć oba urzędy, to powiem, Szanowni 
Państwo, że z ostatnio ujawnionych przez wicemini-
stra Królikowskiego informacji medialnych wynika, 
iż w 2013 r. taką dyspozycję pan premier Donald Tusk 
wydał ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości, któ-
ry został zobowiązany do podjęcia prac legislacyjnych 
nad połączeniem tych obu urzędów. Już nie pamię-
tam, w którym medium, w której gazecie artykuł na 
ten temat się znalazł… Ale niewątpliwie w przeciągu 
2 czy 3 tygodni on się ukazał i można go spokoj-
nie odnaleźć i przeczytać. Oczywiście pan premier 
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, 
nie zaprzeczył temu, a więc nie znam zdania pana 
przewodniczącego w tym zakresie, bazuję na infor-
macjach medialnych.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o likwidację 
prokuratur wojskowych, to prokuratorzy, którzy tra-
fią do prokuratur powszechnych, nie stracą ani na 
uposażeniu, ani na innych kwestiach socjalnych. Ci 
prokuratorzy wojskowi, którzy nie będą chcieli tra-
fić do prokuratury powszechnej, będą mogli złożyć 
sprzeciwy i pozostać w Wojsku Polskim na stano-
wiskach, które posiadają, czyli pułkownika, majora, 
kapitana – bo w zasadzie rzadko który prokurator 
wojskowy ma niższy stopień.

Przy okazji odpowiedzi na to pytanie warto na 
przykład… Nie wiem czy państwo wiecie o tym, ale 
w mediach pojawiały się informacje dotyczące pana 
prokuratora Szeląga, którego państwo zapewne znacie 
z okazji śledztwa smoleńskiego. Otóż według infor-
macji medialnych pan prokurator Szeląg z Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej w 2014 r. odszedł z uwagi 
na stan zdrowia… to znaczy został przeniesiony na 
rentę wojskową. I ostatnio zostałem poinformowany 
– przyjąłem to z wielkim zdziwieniem – że został 
on, będąc na tej pułkownikowskiej rencie wojskowej, 

Senator Józef Łyczak:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Na wstępie 
chciałbym powiedzieć, że Polacy oczekują tej zmia-
ny, która jest zawarta w dzisiejszej ustawie, oczekują, 
żeby wprowadzić ją jak najszybciej z bardzo prostego 
względu – mają dość tak fatalnej skuteczności wy-
miaru sprawiedliwości, jaka miała miejsce w ciągu 
ostatnich 8 lat, kiedy to, jak wszyscy wiemy, były 
potężne afery, jedna afera goniła drugą, żadna z nich 
nie została rozliczona, a im większy złodziej, tym bar-
dziej czuł się bezkarnie, kiedy tak wiele firm i ludzi, 
przede wszystkim firm, zbankrutowało. Mam tutaj 
na myśli firmy, które np. pracowały przy budowie 
autostrad. Niestety tym, którzy do tego doprowadzili, 
uszło to bezkarnie. To tyle tytułem wstępu.

A moje pytanie dotyczy czegoś zupełnie inne-
go. Czy prawdą jest, że Donald Tusk, będąc premie-
rem, chciał połączyć prokuraturę z ministerstwem? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Marek Pęk.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Nowe pra-

wo o prokuraturze likwiduje prokuratury wojskowe, 
w związku z czym chciałbym zapytać, jak to będzie 
wyglądać w praktyce. Bo wiem, że jeden z zarzutów 
jest taki, że ciężki los czeka tych prokuratorów. Co 
się z nimi stanie? W jakie struktury oni wejdą? Jaka 
czeka ich przyszłość? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie Senatorze, 

Panie Marszałku Borusewicz, być może pan senator 
mnie źle zrozumiał. Oczywiście o wyłączeniu roz-
strzyga prokurator bezpośrednio przełożony, ale jeżeli 
prokurator w dalszym ciągu nie chce wykonać czyn-
ności… polecenia co do treści czynności prawnej, 
to oczywiście może tego nie robić, ale narazi się na 
ewentualność wszczęcia postępowania wyjaśniające-
go czy dyscyplinarnego. I po to jest wprowadzony ten 
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
(Senator Czesław Ryszka: Naprawiamy państwo 

popsute przez 8 lat. Taka jest odpowiedź.)
Panie Senatorze, nie udzieliłam panu głosu.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze…)
(Senator Bogdan Borusewicz: W nocy to się krad-

nie, a nie naprawia.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Odpowie minister, 

Panie Przewodniczący.)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Bardzo 

proszę o ciszę. Proszę, nie zabierajcie państwo głosu, 
kiedy tego głosu państwu nie udzieliłam.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
Teraz pytanie zadaje pan senator Augustyn. 

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja oczywiście, zadając pytanie, 

opieram się głównie na opiniach osób o wysokich 
kompetencjach, które kwestionują bezstronność pro-
kuratury, a zwłaszcza przyszłego prokuratora gene-
ralnego i jego najbliższych współpracowników. Moje 
pytanie dotyczy art. 106 §3. W opinii prokuratora 
generalnego możliwość delegowania prokuratora bez 
jego zgody – już nie będę się tu mścił na sformułowa-
niu „na okres 12 miesięcy w ciągu roku”…

(Senator Robert Mamątow: Czas, czas!)
…może prowadzić do pozaprocesowego wpływu 

na niezależność prokuratora. Po pierwsze, można od-
sunąć go w ten sposób od sprawy, po drugie, można 
go zastraszyć, zagrozić, że się go przeniesie na drugi 
koniec Polski na cały rok, i po trzecie, można… za-
chodzi obawa, że interpretacja wspomnianego prze-
pisu może wytworzyć praktykę nawet permanentnego 
utrzymywania kogoś w delegacji: teraz w Bieszczady, 
a potem na Wybrzeże.

(Senator Grzegorz Peczkis: Pytanie!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, py-

tanie.)
Moje pytanie jest takie: czy rzeczywiście nie po-

jawia się tutaj możliwość pozaprocesowego wpływu 
na niezależność prokuratorów?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję panu senatorowi.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.
Proszę, Panie Senatorze.

powołany na prokuratora Prokuratury Generalnej. 
Zatem pobiera… Jeżeli oczywiście to jest prawda – bo 
nie chcę nikogo fałszywie o nic oskarżać – to znaczy-
łoby to, że pobierałby podwójne wynagrodzenie. A ta-
kie przypadki w prokuraturze wojskowej już miały 
miejsce, bo przepisy, które w tej chwili funkcjonują, 
umożliwiają taką sytuację. Ale ta nowa ustawa unie-
możliwi takie sytuacje. Prokurator w takim wypadku 
będzie musiał wybrać, czy chce pobierać uposażenie, 
wynagrodzenie prokuratora czy emeryturę lub rentę 
wojskową. No, wydaje się, że to jest rozwiązanie jak 
najbardziej sprawiedliwe społecznie, jeśli brać też 
pod uwagę wysokość uposażenia, jakie prokurator 
w stanie spoczynku otrzymuje, a nie jest ono niskie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
O zadanie pytania proszę pana senatora Jerzego 

Fedorowicza. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, nie wydaje mi się, by minister 

rządu Rzeczypospolitej mógł publicznie, w Senacie, 
mówić o czymś, na co nie ma żadnych dokumentów, 
a są tylko fakty medialne. To dotyczy tego, co pan 
powiedział przed chwilą o panu Szelągu. No ale nie 
o to chciałbym zapytać.

Ja już pytałem pana senatora sprawozdawcę, pana 
Seweryńskiego, dlaczego ja jako senator jestem w ta-
kiej sytuacji, że nie mogę się przygotować do tej de-
baty. To jest dla mnie po prostu kuriozum. I ja mówię 
to w imieniu moich wyborców, którzy niejako są tutaj 
ze mną, a to jest pół Krakowa. Oni chcą wiedzieć, czy 
my nie jesteśmy w jakiejś dziwnej sytuacji, w sytuacji 
państwa, któremu grozi jakieś niebezpieczeństwo. 
Nie mogę sobie wyobrazić tego, żeby można było 
prowadzić proces dochodzenia do jakiejś prawdy, 
dotyczącej bardzo poważnej ustawy, w takiej sytuacji. 
Pan jako minister chyba zdaje sobie sprawę, że nie 
wszyscy jesteśmy prawnikami i nie potrafimy tak 
błyskawicznie przeczytać czegoś tak poważnego jak 
ponadstustronicowa, czy nawet dłuższa, ustawa. Tak 
więc proszę mi odpowiedzieć, jaki jest powód tego, 
o czym powiedziałem? Pan profesor Seweryński, któ-
ry oczywiście też ponosi za to odpowiedzialność, bo 
jest członkiem koalicji rządzącej, powiedział, że to 
jest sprawa narzucenia nam przez Prezydium Senatu, 
czyli przez marszałka… I, można powiedzieć, uwol-
nił się od odpowiedzialności. Niemniej jednak na 
szczęście to wszystko jest nagrywane. I proszę, żeby 
obywatele wiedzieli, dlaczego w takim tempie proce-
dujemy coś tak poważnego. Dziękuję bardzo.
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kuje delegowany, lub do prokuratury w miejscowości, 
w której znajduje się prokuratura będąca miejscem 
zatrudnienia delegowanego”. Więc nie ma mowy 
o próbie czy możliwości delegowania prokuratora 
do innej części Polski. Szanowni Państwo, to jest 
możliwość wspomożenia prokuratury, która np. ma 
braki kadrowe, prokuratorem, doświadczonym pro-
kuratorem. Ten zapis być może na pierwszy rzut oka 
wydaje się niektórym państwu śmieszny, ale on na-
prawdę jest przemyślany i dostosowany do przepisów 
prawa pracy, które np. umożliwiałyby w przypadku 
choroby nieodpracowywanie tej delegacji prokuratora 
po zakończeniu okresu choroby. To są już jak gdyby 
rozwiązania szczegółowe, nie chcę wchodzić w takie 
szczegółowe rozważania. Oczywiście to jest przepis 
ekstraordynaryjny. Warto powiedzieć, że ten przepis 
obowiązywał przez kilka lat i nie było – przynajmniej 
ja nie pamiętam – żadnych nadużyć w tym zakresie.

Odpowiedź na trzecie pytanie pana senatora 
z Krakowa. Panie Senatorze, naprawdę ja nie je-
stem władny oceniać procedury ustawodawcze sto-
sowane przez Sejm Rzeczypospolitej i przez Senat 
Rzeczypospolitej. Wiem tylko jedno, że ustawa 
została złożona w Sejmie Rzeczypospolitej bodaj-
że 24 grudnia, a 28 grudnia została ujawniona na 
stronach Sejmu Rzeczypospolitej. I oczywiście to, 
czy ktoś zapoznał się z tą ustawą, czy się z nią nie 
zapoznał, nie należy do moich kompetencji. Do moich 
kompetencji nie należy też ocena innej władzy, czyli 
władzy ustawodawczej. Ja jestem przedstawicielem 
władzy wykonawczej i nie chcę oceniać innej władzy, 
staram się innej władzy nie oceniać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pytanie dotyczące trybu i szyb-

kości uchwalania tej ustawy, także z mojej stro-
ny… Dzisiaj zakończyliśmy rozpatrywanie ustawy 
o Policji. Czy te ustawy…

(Głos z sali: Wczoraj.)
Wczoraj, ale wczoraj też rozpoczęliśmy rozpa-

trywanie tej ustawy. Czy te ustawy są tak ze sobą 
związane, że ta ustawa, którą teraz rozpatrujemy, 
czyli ustawa o prokuraturze, też musi być uchwalona 
w takim pilnym trybie? Co prawda prokurator w tej 
ustawie otrzymuje kompetencje, o które też będę pytał 
albo o których będę mówił, ale chciałbym poznać 
pana ocenę i spróbować uzyskać odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego akurat te dwie ustawy są rozpatrywane 
w zasadzie jednocześnie. Dziękuję.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czy nie obawia się pan, że prze-

niesienie części prokuratorów wojskowych do proku-
ratur w celu ścigania zwykłych przestępców spowo-
duje chaos i obniży jakość pracy prokuratury?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo, bardzo prosiłbym państwa se-

natorów… Ja, szczerze mówiąc, nie mam aż takiej 
super pamięci i nie potrafię dokładnie odtworzyć zapi-
sów sprawozdania prokuratora generalnego za 2014 r. 
Warto zwrócić uwagę, jakiego typu przestępstwami 
zajmują się obecnie prokuratorzy wojskowi. I czy 
tylko przestępstwami. Bo jeżeli zwrócicie państwo 
uwagę na wspomniane sprawozdanie, to zobaczycie, 
że w ogólnej liczbie czynów, którymi zajmowali się 
prokuratorzy wojskowi, znaczna ich część to są wy-
kroczenia. Wykroczenia, Szanowni Państwo. Gdyby 
w prokuraturze powszechnej prokurator zajmował się 
wykroczeniami, to naprawdę już by chyba nie spał ani 
w żaden sposób nie odpoczywał. W chwili obecnej, 
według danych, które posiadam, prokuratorów wojsko-
wych jest w całej Polsce 97, Szanowni Państwo. Armia 
jest stutysięczna. W przypadku, nie daj Panie Boże, 
jakiegokolwiek zagrożenia, kiedy istniałaby potrzeba 
zwiększenia armii, nie ma możliwości formalnopraw-
nej, żeby zwiększyć liczbę prokuratorów wojskowych. 
A to, że struktury wojskowe, wyodrębnione jednak 
w pewien sposób, włączane są w struktury prokuratu-
ry powszechnej, umożliwia realizację wspomnianych 
zadań, także w sferze wojskowej, przez cywilów. To bę-
dzie oznaczało, że w przypadku konieczności wzmoc-
nienia tego działu prokuratury do spraw wojskowych 
będzie można elastycznie reagować na zapotrzebo-
wanie dowódców Wojska Polskiego na prokuratorów. 
Zatem jest wręcz na odwrót – ta ustawa pozwala na 
skuteczniejsze zagwarantowanie przestrzegania prawa 
przez żołnierzy w jednostkach wojskowych. Takie jest 
oczywiście moje zdanie, to jest moja opinia oparta na 
lekturze tejże ustawy.

Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o możliwość 
delegacji na 12 miesięcy w ciągu roku, to warto zwró-
cić uwagę, że – nie kończąc lektury tego artykułu 
na tym sformułowaniu – w dalszej części jest mowa 
o tym, że mówi się o delegowaniu: „do prokuratury 
mającej siedzibę w miejscowości, w której zamiesz-
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prawo, aby wprowadzić zasadę jawności oświad-
czeń majątkowych prokuratorów. Mam nadzieję, że 
niedługo także sędziów. Uważam, że to jest przejaw 
transparentności – to jest oczywiście moja opinia – 
uczciwego postępowania wobec współobywateli oraz 
pewnej etyki prokuratora. Nie ukrywam, Szanowni 
Państwo, że kilka lat temu miałem podobne poglądy 
co wielu prokuratorów, podobne poglądy do tych, któ-
re państwo tutaj prezentowali. Obawiałem się jawno-
ści oświadczeń majątkowych do momentu, w którym 
jako szef ABW musiałem czy chciałem ujawnić swoje 
oświadczenie majątkowe. Pragnę podkreślić, że bycie 
szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiąże 
się z bardzo wieloma zagrożeniami, ale ujawnienie 
mojego oświadczenia majątkowego nie miało żadnego 
z tym związku. Od tego czasu…

(Senator Piotr Zientarski: Zależy…)
Prawdziwe, Panie Senatorze, prawdziwe… 

Najważniejsze, żeby oświadczenie majątkowe było 
prawdziwe. Jak mówię, teraz jestem zwolennikiem 
jawności oświadczeń majątkowych. Warto podkre-
ślić, że ten zapis ustawowy nie mówi o bezwzględ-
nej jawności oświadczeń majątkowych. Jeżeli jest 
zagrożone życie lub zdrowie prokuratora lub osób 
dla niego najbliższych, może się zwrócić o utajnienie 
tego oświadczenia majątkowego do przełożonego, 
do którego to oświadczenie składa. Ten przełożony 
może utajnić to oświadczenie majątkowe. A więc je-
żeli zaistniałaby taka hipotetyczna sytuacja, że treść 
jawnego oświadczenia majątkowego mogłaby nara-
zić prokuratora na jakikolwiek uszczerbek, to takie 
oświadczenie może być utajnione. To jest i tak dużo 
lepsza sytuacja niż w przypadku państwa senatorów 
czy posłów. Z tego, co wiem… Może inaczej powiem. 
Plotki w wysokiej Izbie mówią, że jest grupa posłów 
która pracuje nad ustawą, która całościowo uregulu-
je kwestie jawności oświadczeń majątkowych. Być 
może będzie taka sytuacja, że ten przepis stanie się 
zbędny, jeżeli oczywiście pojawi się takie unormowa-
nie dotyczące wszelkich urzędników państwowych.

Czy można zreorganizować prokuratury apelacyj-
ne tak, aby realizowały te funkcje w nowo powołanych 
prokuraturach regionalnych? Nie wiem, Szanowny 
Panie Senatorze. Ustawodawca zdecydował, że po-
winna nastąpić taka zmiana strukturalna. O tym, czy 
będzie tyle samo prokuratur regionalnych co prokura-
tur apelacyjnych, zadecyduje się w ciągu 12 miesięcy, 
bo, jak państwo wiecie, ustawa przewiduje, że w ciągu 
12 miesięcy wydaje się nowe rozporządzenia dotyczą-
ce także właściwości, struktury i liczby prokuratur 
wszelkich szczebli – od prokuratury rejonowej do 
prokuratury regionalnej. Zakładam, że pewnie będzie 
podobna liczba prokuratur regionalnych. Raczej nie 
będzie ich 6, jak niektórzy w mediach mówili, choć 
pogląd ministra sprawiedliwości – to rozporządzenie 
będzie wydawał minister sprawiedliwości – oczy-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotr 

Zientarskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, chodzi mi o reorganizację, czyli 

de facto o nazwanie prokuratur apelacyjnych proku-
raturami regionalnymi. 

Moje pytanie wprost jest takie: czy nie można 
byłoby tych funkcji, o których pan mówi – bo pan 
mówi o nowych funkcjach specjalizacyjnych – że 
tak powiem, zorganizować w ramach tych samych 
prokuratur? Jak rozumiem, to będą te same siedziby 
itp., czyli de facto to jest tylko zmiana nazwy. Chyba 
że się mylę. Pytam, czy można byłoby w ramach tych 
prokuratur apelacyjnych i tej nazwy te nowe czy uzu-
pełniające role, zadania przypisać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zadanie pytania panią senator Grażynę 

Sztark.
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chodzi mi o oświadczenia mająt-

kowe. Czy mógłby się pan odnieść do opinii przed-
stawionej przez prokuratora generalnego, że „osoby 
pełniące funkcje publiczne z wyboru i osoby pełniące 
funkcje z powołania nie są podmiotami podobnymi 
w rozumieniu art. 32 konstytucji. Zarzut taki byłby 
natomiast zasadny w odniesieniu do nierównego trak-
towania prokuratorów i innych osób pełniących funk-
cje publiczne niepochodzące z wyboru”. Sędziowie 
do tej pory podlegają takim samym ograniczeniom. 
Prawda? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Kwestia oświadczeń majątkowych. Szanowni 

Państwo, ustawodawca ma w moim przekonaniu 
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Ja chciałbym zapytać o przepisy w zakresie orga-

nizacji prokuratury. Art. 13 określa funkcje i zakres 
działania prokuratora generalnego. Mówi się tam, że 
kieruje on działalnością prokuratury osobiście lub 
za pośrednictwem prokuratora krajowego itd. §2 
mówi: „Prokurator generalny jest przełożonym pro-
kuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci 
Narodowej”. A art. 18 §2 – ten art. 18 dotyczy proku-
ratora krajowego i jego kierowania prokuraturą kra-
jową – mówi: „prokurator krajowy jest prokuratorem 
przełożonym prokuratorów Prokuratury Krajowej 
oraz prokuratorów pozostałych powszechnych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury”. Dla mnie to 
nie jest jasne, ale z tego jeszcze wcale nie wynika, że 
to jest źle zapisane. Ja po prostu tego nie rozumiem 
i nie wiem, czy tu jest podwójna podległość, czy 
to jest podległość w przypadku, kiedy prokurator 
generalny na mocy swojej decyzji przekazuje swoim 
zastępcom, a więc pierwszemu zastępcy, czyli pro-
kuratorowi krajowemu, pełnomocnictwa w zakresie 
bycia przełożonym czy pełnienia funkcji przełożo-
nego. Proszę uprzejmie, żeby to wyjaśnić. Według 
mnie to jest niejasne, ale ja mogę tego po prostu nie 
rozumieć.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie?
Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, nasze Biuro Legislacyjne chociaż 
musiało pracować pod presją czasu, zaproponowało 
szereg poprawek: do art. 4, 6, 9, 14, 20, są całe zespoły 
poprawek… do art. 53b, 73, 36, 39, 41, 47, 56, 75. Czy 
uważa pan, że te poprawki można zlekceważyć, czy 
pana zdaniem jest konieczne ich przyjęcie?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

wiście może ulegać zmianom. Czy ustawa… Aha, 
pytanie pana senatora, pana marszałka Borusewicza. 
No, pewien związek pomiędzy tymi dwoma ustawami 
jest. Ale powtarzam, że ja nie znam przyczyny, dla-
czego tak, a nie inaczej są procedowane te ustawy. Ja 
się bardzo cieszę, że ustawa o prokuraturze, ustawa 
– Prawo o prokuraturze i przepisy wprowadzające są 
tak szybko i sprawnie przez Wysoką Izbę, najwyższą 
izbę polskiego parlamentu, procedowane. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Pani 

Marszałek…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie uzyskałem 

odpowiedzi.)
Panie Ministrze, czy pan udzielił odpowiedzi panu 

senatorowi?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

W moim przekonaniu udzieliłem odpowiedzi. Gdy 
nie znam odpowiedzi na pytanie, to trudno…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy jest związek…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Powiedziałem, że w moim przekonaniu jest nie-

wielki związek.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest niewielki?)
Niewielki związek.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, dziękuję, 

właśnie to chciałem usłyszeć.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy zgadza się pan z dość po-

wszechną obecnie opinią Polaków, że w ostatnich 
latach doprowadzono do utrudnienia dostępu oby-
watela do wymiaru sprawiedliwości, do ograniczenia 
dostępu do organów ścigania? Jeżeli tak, to jakie były 
tego przyczyny?
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ignorować polecenia, wskazówki, wytyczne prokura-
tora okręgowego, prokurator okręgowy – prokuratora 
apelacyjnego, a prokurator apelacyjny – prokuratora 
generalnego. I tak naprawdę prokurator generalny… 
Ja nie jestem wielkim sympatykiem obecnego proku-
ratora generalnego, bo on mnie zdegradował i wysłał 
w stan spoczynku. Wręcz niektórzy mogliby mówić, 
że powinienem być jego krytykiem, ale nie jestem. 
Ja uważam, że bez względu na to, kto byłby prokura-
torem generalnym pod rządami tej ustawy, i tak nie 
mógłby wtedy sprawnie, realnie kierować prokura-
turą. I to spowodowało, że prokuratorzy przestali, 
w moim przekonaniu, w wielu aspektach realizować 
podstawowe zadania, np. w zakresie…

(Senator Czesław Ryszka: O to chodziło. I o to 
chodziło.)

…przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie 
czy sprawnego prowadzenia śledztw itd.

Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to pozwo-
lę sobie na pewien wtręt. Niestety uważam, że naj-
większym błędem, największym błędem, Szanowni 
Państwo, w latach 2007–2015 w zakresie polskiego 
sądownictwa była likwidacja sądów grodzkich, wy-
działów grodzkich w sądach rejonowych, bo wydziały 
grodzkie były najbliżej obywateli i sądziły w najdrob-
niejszych, najbardziej…

(Senator Jerzy Fedorowicz: To wasz Gowin robił.)
(Senator Czesław Ryszka: Mętna woda to jest…)
Szanowni Państwo, ale ja nie…

Wicemarszałek Maria Koc
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Przepraszam, 

Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To wasz Gowin robił.)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. I pra-

wą, i lewą stronę proszę o spokój, Szanowni Państwo!
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, przywołuję państwa do po-

rządku. Bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, 
proszę o ciszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Ale proszę, Szanowni Państwo, posłuchać, bo być 

może Senat wykaże inicjatywę legislacyjną w tym 
zakresie. Namawiam państwa… Sądy grodzkie, które 
były najbliżej obywateli, które zajmowały się sądze-
niem w najdrobniejszych sprawach, w sprawach do-
tyczących drobnych przestępstw… przepraszam, nie 
drobnych, tylko pospolitych przestępstw, wykroczeń, 
zostały zlikwidowane. I w tej chwili sędzia sądu re-
jonowego sądzi sprawy o gwałt, sądzi sprawy o wy-
łudzenie podatku i sądzi sprawy, za przeproszeniem, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

Jeżeli chodzi o moją opinię, zresztą potwierdzo-
ną dosyć szczegółowymi wypowiedziami dyrektora 
departamentu legislacyjno-prawnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości, to te poprawki nie są niezbędne, 
one niczego nie zmieniają. Tak naprawdę wręcz do-
prowadziłyby do pewnego dysonansu, jeżeli chodzi 
o przepisy zmieniające przepisy innych ustaw.

Jeśli chodzi o te poprawki, to odnosiłem się także 
do poprawek merytorycznych, bo większość z nich 
to poprawki legislacyjno-redakcyjne. Co do popra-
wek merytorycznych także wypowiedziałem się, iż 
zmieniałyby one znacznie wydźwięk ustawy, a przede 
wszystkim byłyby sprzeczne np. w jednym wypadku 
z zasadami poprawnego i logicznego myślenia. Zatem 
w mojej opinii te poprawki nie powinny zostać przez 
Wysoką Izbę przyjęte.

Jeżeli chodzi o sytuację związaną z art. 13 
i 18, to jest to, Panie Senatorze, pewne specyfika. 
Prokuratorem przełożonym jest zarówno prokurator 
generalny, jak i prokurator krajowy, a także inny za-
stępca prokuratora generalnego czy też kierownik, 
czy naczelnik wydziału zamiejscowego Prokuratury 
Krajowej. W określonym zakresie to oni są prokura-
torami przełożonymi. I takie zapisy muszą znajdować 
się w ustawie po to, żeby prokurator wiedział, przed 
kim ponosi odpowiedzialność za działania w danej 
komórce organizacyjnej. Jeżeli chodzi o kierow-
nictwo prokuratury, czyli prokuratora generalnego, 
pierwszego zastępcę prokuratora krajowego oraz in-
nych zastępców prokuratora generalnego, to oni mu-
szą być także prokuratorami przełożonymi dla innych 
prokuratorów lub jednostek powszechnych, a jeżeli 
to dotyczy dyrektora Głównej Komisji – to także dla 
prokuratorów IPN, po to, żeby móc kierować tymi 
jednostkami. To są pojęcia w ustawie o prokuraturze 
znane od lat.

Jeżeli chodzi o dostęp do wymiaru sprawiedliwo-
ści, do organów prokuratury, to, Szanowni Państwo, 
no cóż ja mogę powiedzieć… Ja byłem kandydatem 
na prokuratora generalnego w konkursie, w którym 
wygrał prokurator Seremet, jeżeli państwo nie pamię-
tacie. I wtedy powiedziałem, że niestety ktokolwiek 
byłby prokuratorem generalnym, ktokolwiek zostałby 
powołany na to stanowisko, to i tak nie miałby realnej 
– i nie będzie miał – możliwości kierowania proku-
raturą. Wprowadzenie kadencyjności w prokuratu-
rze jeszcze można by zrozumieć, Szanowni Państwo, 
gdyby kadencyjny był tylko prokurator generalny, ale 
wprowadzenie kadencyjności na niższych funkcjach 
w prokuraturze doprowadziło do tego, że prokurator 
rejonowy – tak jak kiedyś się mówiło, że szlachcic na 
zagrodzie równy wojewodzie – tak naprawdę mógł 
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(Głos z sali: Zawsze można przerwać obrady.)
Jeżeli tak, to byłaby to kolejna ustawa rządu PiS…
(Głos z sali: Wola marszałka.)
…która likwiduje konkursy. A ponieważ…
Pani Marszałek, ja słyszę takie przynaglające gło-

sy z ław senackich, szczególnie…
(Senator Czesław Ryszka: Konkurs na marszałka.)
…ze strony senatora Ryszki…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze 

Ryszka!)
(Głos z sali: Głównie.)
…który chce być marszałkiem i nas ponagla. 

(Wesołość na sali) Tak więc mówię, że my mamy 
czas. Chcemy dobrze procedować nad tą ustawą.

(Głos z sali: Cieszymy się.)
I cieszymy się, że możemy zadawać pytania. 

Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Zaraz przyjdą pytania 

z Sejmu.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, pan senator Poślednik.
(Senator Czesław Ryszka: Senator Klich nad tym 

czuwa.)

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym nawiązać do mo-

jego pierwszego pytania, na które nie do końca 
otrzymałem odpowiedź. Pytałem o potrzebę po-
wołania w Prokuraturze Krajowej Wydziału Spraw 
Wewnętrznych do ścigania przestępstw popeł-
nianych przez sędziów i prokuratorów. I pytałem 
wówczas, ile jest takich przestępstw. Pan minister 
odpowiedział, że nie ma takich danych. A ja, prze-
glądając opinie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Młodzi jesteście.)
…które otrzymaliśmy, m.in. opinię pierwszego 

prezesa Sądu Najwyższego… Przytacza on tam ta-
kie dane, że wspomnianych spraw w ciągu ostatnich 
mniej więcej 5 lat było od 46 do 69 rocznie, z czego 
zdecydowana większość to sprawy przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji. A poważnych spraw, jeżeli 
można użyć takiego sformułowania, jest znikoma 
liczba. Czy w związku z tym warto według pana 
ministra powoływać taką szczególną jednostkę…

(Senator Jarosław Rusiecki: Czas.)
(Senator Czesław Ryszka: Trochę szybciej czytaj.)
(Senator Stanisław Gogacz: Minuta.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę.)
…i koncentrować uwagę na takiej kwestii?

o zakłócanie ciszy nocnej czy… mógłbym powiedzieć 
bardziej dosadnie. Czyli musi znać dokładnie trzy 
kodeksy materialne, trzy kodeksy postępowania. 
Szanowni Państwo, nikt, żaden sędzia, choćby nie 
wiem jak chciał i ile sądził, nie będzie mógł real-
nie i rzetelnie sprawować wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce. Żałuję, że tak się stało. Uważam, że to był 
jeden z największych błędów. Ale to nie ma związku 
z tą ustawą, to było tylko takie odniesienie się…

(Senator Czesław Ryszka: My to naprawimy.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Zientarski: To już jest naprawione. 

Jest asesura…)
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? 

Nie.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze ktoś, tak?
Dobrze. Pan senator Augustyn, potem pan senator 

Borusewicz i pan senator Poślednik. Dobrze.
(Senator Czesław Ryszka: Jak zobaczycie steno-

gram, to zobaczycie, jakie pytania…)
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę
I proszę, aby pytania trwały nie dłużej niż minutę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pan minister pewnie zauważył, na podstawie 
pytań, które zadawałem, że oczywiście najbardziej 
niepokoję się art. 12. I ponieważ przygotowuję się 
do wystąpienia w dyskusji, ewentualnie do złożenia 
poprawki, to moje pytanie jest takie: czy rzeczywiście 
ten art. 12 jest po prostu niezbędny? Czy on nie jest po 
to, ażeby to, co wcześniej było niezgodne z prawem, to 
znaczy wożenie prokuratora z aktami do prezesa pew-
nej partii, było teraz możliwe w majestacie prawa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze…
(Senator Dorota Czudowska: Ale pan to już po-

wiedział.)
Dziękuję za pytanie.
Proszę, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ustawa likwiduje kadencyjność 

i konkursy. Czy tak właśnie jest?
(Senator Robert Mamątow: Potem będą mówić, że 

my ich w nocy trzymamy.)

(podsekretarz stanu B. Święczkowski)



185
9. posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Łączne rozpatrzenie punktów 5. oraz 6. porządku obrad Senatu (cd.)

(Senator Czesław Ryszka: Trzy razy.)
Ale staram się być cierpliwy i cierpliwie odpowia-

dać państwu senatorom.
Uważam, że art. 12 jest niezbędny po to, aby pro-

kuratura właściwie funkcjonowała. Przypominam 
państwu, że ten artykuł nie umożliwia wożenia komu-
kolwiek akt postępowania, bo mówi o przekazywaniu 
informacji, a nie akt. Poza tym przypominam pań-
stwu senatorom, że sprawa, o której tutaj powszech-
nie mowa, zakończyła się umorzeniem wobec bra-
ku znamion czynu zabronionego. A więc zarówno 
prokurator, który był wtedy na spotkaniu, jak i pan 
minister – prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie 
dopuścili się czynu zabronionego.

(Senator Czesław Ryszka: Ile konkursów…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, przywołuję pana do porządku.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale dostało ci się.)
(Senator Czesław Ryszka: Proszę spojrzeć na ze-

gar.)
Proszę nie przeszkadzać.
Szanowni Państwo, dziękuję panu ministrowi.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Fedorowicz. Proszę.
(Senator Jarosław Rusiecki: Z Szekspirem będzie 

ciekawiej.)

Senator Jerzy Fedorowicz:

Pani Marszałek, nie widzę żadnego powodu do 
żartów ani do jakichś ironicznych uśmiechów, dlatego 
że ten projekt ustawy jest po prostu bardzo trudny, na-
zwijmy to delikatnie. Użyję formy pytania dla mojej 
opinii, którą wygłaszam do protokołu ze względu na 
to, żeby historia oceniła tę noc. Otóż ta opinia brzmi 
w ten sposób: my, senatorowie absolutnie nie jesteśmy 
przygotowani do tej debaty i to jest wina…

(Senator Czesław Ryszka: To widać po pytaniach.)
…nie wiem czyja – przyspieszenia, tempa, które 

w ogóle nie jest potrzebne. A ponieważ są regulaminy, 
które mówią, że moglibyśmy dostać 3 dni, ale regu-
lamin mówi też, że można to dać w 2 dni… Jeden 
mówi, że…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Zaraz skończę i będzie pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę o pytanie. 

Opinie będą w dyskusji.)
Będzie, będzie. Tak, tak.
W związku z tym mam pytanie, czy pan podziela 

moją opinię.
(Wesołość na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Rzeczpospolita gore!)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, to już było pytanie?
(Senator Marian Poślednik: Tak.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Pytanie mu za chwilę 

doniosą.)
(Głos z sali: On nie wie, co doniosą jutro.)
Przepraszam, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, bardzo proszę o ciszę. To prze-

szkadza. Proszę o ciszę i o skupienie.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na py-

tanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Na pytanie trzecie, Szanowni Państwo, odpowiem 

bardzo krótko. Nawet jeżeli jest jedno takiego rodzaju 
przestępstwo, to warto, żeby taki wydział istniał i roz-
wiązał taką sprawę. Takie jest moje zdanie. Jeżeli nie 
będzie takich spraw, to wydział po prostu nie będzie 
funkcjonował.

Druga kwestia. To rzeczywiście, Panie Marszałku 
Borusewicz, pana opinia.

(Rozmowy na sali)
Pan marszałek czyta z moich ust. Bardzo się cie-

szę.
(Rozmowy na sali)
Ja rozumiem, żartuję. Niestety, poddałem się na-

strojowi chwili.
Ja rozumiem. Żartuję. Niestety, poddałem się na-

strojowi chwili. Przepraszam bardzo.
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o kadencyjność 

i konkursy… Ta kadencyjność została zlikwidowana. 
Uważam, że to jest rozwiązanie jak najbardziej zasad-
ne. 20 lat nie było kadencyjności i prokuratura funkcjo-
nowała jako tako. Jeżeli chodzi o konkursy, to pozostają 
konkursy na pierwsze stanowisko prokuratorskie, na 
pozostałe – konkursy są zlikwidowane. W przekonaniu 
Ministerstwa Sprawiedliwości to też jest jak najbar-
dziej zasadne i słuszne. Prokurator krajowy, co warto 
pamiętać, bo państwo tutaj wszędzie… Przepraszam, 
nie państwo, to w mediach pojawia się bardzo często, że 
prokurator generalny będzie awansował, kogo będzie 
chciał, gdzie będzie chciał itd.. Szanowni Państwo, 
z ustawy wynika jednoznacznie, że prokurator gene-
ralny wszelkie decyzje kadrowe będzie podejmował 
na wniosek prokuratora krajowego, a zatem nie będzie 
mógł podjąć żadnej decyzji personalnej bez wniosku, 
w cudzysłowie, tej siły fachowej, prokuratora sensu 
stricto, prokuratora Prokuratury Krajowej. To jest od-
powiedź na to pytanie.

Czy art. 12… Mnie się wydaje, że ja już na ten 
temat kilkakrotnie mówiłem…
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję. Jest zapro-
tokołowane.)

Tak jest.
Jeżeli chodzi o doradców, to, Szanowni Państwo, 

doradcy mają doradzać, jak sama nazwa wskazuje. 
Doradcy zawodowi, jak i społeczni mają doradzać 
prokuratorowi generalnemu i prokuratorowi krajowe-
mu. Jeżeli chodzi o sędziów i prokuratorów w stanie 
spoczynku, to należy zakładać, że będą to doradcy 
społeczni, albowiem będą jednocześnie pobierać wy-
sokie emerytury. A więc jeżeli będzie potrzeba np. 
przy okazji zwalczania mafii czy tzw. karuzel podat-
kowych skorzystania z pomocy doradcy z zakresu 
prawa finansowego, gospodarczego, podatkowego, 
to taka umowa zostanie zawarta. W chwili obecnej 
w ministerstwach takie osoby funkcjonują jako rad-
cy ministra, doradcy ministra lub eksperci ministra. 
Dziękuje bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę… 

Pan marszałek?
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, na wyraźną sugestię pana senatora Ryszki. 

Chcę zadać pytanie dotyczące możliwości wyłączania 
prokuratora. Z tego, co pan minister powiedział, to 
jest taka możliwość wyłączenia. Jest też procedura 
dyscyplinarna, której taki prokurator może podlegać. 
Czyli w zasadzie każdy prokurator może się wyłączyć 
pod groźbą procedury dyscyplinarnej… 

Panie Ministrze, czy ta ustawa daje możliwość 
takich, że tak powiem, piętrowych poleceń, przez 
kolejne szczeble prokuratorów… Czy daje możliwość 
wydawania poleceń temu najniższemu szczeblowi 
przez prokuratora krajowego? Czy ta ustawa to do-
puszcza?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie? To pewnie jest już ostatnie pytanie.
Proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: I tak to jest…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, kto z państwa senatorów pra-

gnie jeszcze zadać pytanie?
Pan senator Wach, bardzo proszę…
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów?
(Senator Czesław Ryszka: Jeszcze marszałek 

Borusewicz.)
Panie Senatorze! Panie Senatorze!
(Senator Jerzy Fedorowicz: My lubimy pana se-

natora Ryszkę.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

czy pan chce przejąć moje pytanie? To proszę bardzo, 
ja panu…)

Proszę o ciszę! Proszę o ciszę!
Szanowni Państwo, proszę o ciszę i o powagę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Brakowałoby mi 

tego pytania.)
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To już tzw. głupawka.)
Ono dotyczy art. 38 ustawy o prokuraturze, w któ-

rym właściwie jest zapisane, że prokurator generalny 
oraz krajowy mogą korzystać z pomocy doradców, 
w tym doradców społecznych. W stosunku do tego 
artykułu prezes Sądu Najwyższego wyraził wątpli-
wości i zastrzeżenia. Proszę uprzejmie wyjaśnić, czy 
to jest zupełnie nowa instytucja i jakie zadania, jakie 
role mieliby pełnić doradcy. Przy czym prezes sądu 
zaznacza, iż fakt, że napisano tu „w tym doradców 
społecznych”, oznacza, że mogą to być doradcy za-
wodowi płatni. Proszę uprzejmie tę sprawę wyja-
śnić, a w szczególności powiedzieć, jaką rolę mieliby 
pełnić ci doradcy przy prokuratorach generalnym 
i krajowym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo, odpowiadam na pytanie pana 

senatora Fedorowicza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, to mnie bardzo 

interesuje.)
Nie podzielam tej opinii.
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(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, pewnie to wystąpienie nie będzie 

trwało dłużej niż 10 minut, dlatego że o większości 
tych spraw już sobie powiedzieliśmy. Ja chciałbym 
tylko uporządkować argumenty, które przemawiają 
za tym, aby tę ustawę odrzucić, i zachęcać państwa 
z Prawa i Sprawiedliwości, koleżanki i kolegów se-
natorów, żeby rzeczywiście poważnie je raz jeszcze 
rozważyć podczas debaty i przed głosowaniem.

Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na to, że 
jednak coś, co było walorem prokuratury w Polsce, 
bez względu na to, czy ona była połączona…

(Rozmowy na sali)
Czy pan marszałek zechce mi nie przeszkadzać?
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę, bo wszy-
scy są zmęczeni, więc skupmy się i wysłuchajmy gło-
sów w dyskusji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

Dziękuję bardzo.
Otóż coś, co było walorem prokuratury zarówno 

przed reformą, jak i po reformie w 2009 r., bez wzglę-
du na to, czy ona była połączona, czy ona nie była 
połączona z rządem, a mianowicie niezależność pro-
kuratorska jest narażona na bardzo poważny szwank. 
Nazywam to poważnym ograniczeniem niezależno-
ści prokuratorskiej. Niektórzy eksperci mówią nawet 
o tym, że ona staje się fikcyjna, bo wprawdzie jest 
zapisana w tej ustawie, ale wszystko wskazuje na 
to, że faktycznie jej nie będzie. Czym innym jak nie 
ograniczaniem niezależności prokuratorskiej jest fakt, 
że każdy przełożony, i ten bezpośredni, i ten wyż-
szego szczebla, łącznie z prokuratorem generalnym, 
który niekoniecznie musi być prokuratorem z wy-
kształcenia, może wydawać dyspozycje, polecenia 
wiążące dla prokuratora? Wydawanie takich poleceń, 
dotyczących nie tylko formy, ale i treści postępowania 
przygotowawczego, jest radykalnym ograniczeniem 
niezależności prokuratorskiej. To po pierwsze.

Po drugie, coś, co bardzo nas niepokoi, a czego 
przykłady mieliśmy w latach 2005–2007, złe przy-
kłady, przykłady napiętnowane przez opinię publicz-
ną, przykłady, które były bardzo często pokazywane 
jako wady funkcjonowania tamtego systemu, to jest 
kwestia zniesienia niejawności postępowania przygo-
towawczego. Jeżeli istnieje możliwość, aby organom 
władzy publicznej, ale także niezidentyfikowanym, 
nieokreślonym w ustawie osobom –jak rozumiem, 
osobom fizycznym – udostępniać informacje na temat 
przebiegu postępowania, to oznacza, że to, co jest 
warunkiem sine qua non prowadzenia skutecznego 
postępowania, czyli tajemnica tego postępowania, 

(Senator Bogdan Borusewicz: O nie, nie, Panie 
Senatorze… Jeszcze pan posiedzi, Panie Senatorze. 
Możemy całą noc siedzieć.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Bogdan Święczkowski : Już udzieliłem od-
powiedzi na to pytanie.)

Panie Marszałku, pan minister już udzielił od-
powiedzi.

Szanowni Państwo, nie ma więcej pytań.
Otwieram…
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, likwidujecie prokuraturę wojsko-

wą. A jeżeli będzie stan wojenny?
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: To jest wielce prawdopodobne.)
Czy umundurujecie tych prokuratorów? W jakiś 

sposób ta prokuratura będzie działać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ktoś z państwa senatorów…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie. Nie.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Przepisy przewidują taką sytuację. W takim 

przypadku, jeżeli zaistnieje potrzeba, prokuratorzy 
będący oficerami rezerwy mogą zostać powołani 
do zawodowej służby wojskowej na czas określo-
ny. Szanowni Państwo, każdy z państwa, obywateli 
Rzeczypospolitej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ma 
obowiązek pełnienia służby wojskowej czy zawodo-
wej, czy niezawodowej. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, otwieram łączną dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Bogdan 

Klich.
Przypominam, że wystąpienia w dyskusji nie po-

winny trwać dłużej niż 10 minut.

(wicemarszałek M. Koc)
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(senator B. Klich) To wszystko sprawia, że ta ustawa jest dopeł-
nieniem, swoistym dopełnieniem ustawy, którą 
niestety przegłosował Senat na wniosek Prawa 
i Sprawiedliwości w dniu wczorajszym, a mianowicie 
ustawy inwigilacyjnej. I tak jak ustawa inwigilacyjna 
pozwala na zbieranie haków na zwykłych obywateli, 
tak ta ustawa będzie pozwalała na to, żeby te haki 
były umiejętnie przeciwko zwykłym obywatelom 
wykorzystywane. I tego się najbardziej obawiamy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: To nie z tej ustawy, to z ustawy 
o Policji.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rybicki. Zapraszam do zabrania głosu 

w dyskusji…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

mogę?)
Tak, słucham.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest wniosek.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku… No, teraz jest włączony mi-

krofon.
(Senator Stanisław Karczewski: W jakim trybie?)
Chciałbym… Kto pyta? (Wesołość na sali)
(Senator Stanisław Karczewski: Ja pytam.)
A w jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny.)
W jakim trybie?
(Senator Stanisław Karczewski: Pytam, w jakim 

trybie.)
Ale nie. W jakim pyta pan marszałek?
(Senator Stanisław Karczewski: Ja pytam w jakim 

trybie? Ja pytam.)
Panie Marszałku, daj pan spokój.
(Senator Stanisław Karczewski: Ja pytam z cie-

kawości.)
A, to ja z ciekawości odpowiadam.
Chciałbym zgłosić wniosek formalny, Panie 

Marszałku, o przełożenie tej debaty na 10.00 rano.
(Senator Bogdan Borusewicz: Na jutro.)
Na jutro…
(Senator Bogdan Borusewicz: Na dzisiaj.)
Na dzisiaj, przepraszam.
(Senator Robert Mamątow: Nie, na jutro możecie.)
A może być na jutro, jak…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, na dzisiaj.)
(Głos z sali: Na dzisiaj, na dzisiaj.)
Na dzisiaj, poważnie.
(Rozmowy na sali)

jest radykalnie podważone. Nie będzie tajemnicy 
postępowania, jeśli ten przepis zostanie utrzymany 
w projekcie ustawy, jeżeli ten projekt stanie się obo-
wiązującym prawem. A klauzula generalna, jaka jest 
zastosowana w tym przypadku, czyli bezpieczeństwo 
państwa, a zwłaszcza funkcjonowanie państwa, jest 
pojęciem tak pojemnym, że można zastosować je do 
każdych okoliczności.

Po trzecie, co podkreśla w swojej opinii prokurator 
generalny – ja to przywołam – zmiany w struktu-
rze organizacyjnej prokuratury polegają nie tylko 
na zastąpieniu Prokuratury Generalnej Prokuraturą 
Krajową, prokuratur apelacyjnych przez prokuratury 
regionalne i tak naprawdę rodzą pytanie o to, czy nie 
prowadzą do weryfikacji, czy nie prowadzą do odsia-
nia prokuratorów, którzy będą lojalni politycznie, od 
tych, którzy mogliby być niezależni. Z takimi weryfi-
kacjami mieliśmy do czynienia w przeszłości, przed 
1989 r. Ja stawiam pytanie. Prokurator generalny for-
mułuje to bardzo precyzyjnie, zacytuję: rzeczywistym 
powodem tej zmiany nie są względy organizacyjne 
czy merytoryczne, lecz dążenie do przeprowadzenia 
weryfikacji kadry obecnych jednostek.

Po trzecie czy po czwarte, o czym też była mowa, 
zwolnienie z odpowiedzialności dyscyplinarnej pro-
kuratora ze względu na, cytuję, interes społeczny 
jest także problematyczne. Zgodnie z tym nie sta-
nowi przewinienia dyscyplinarnego działanie albo 
zaniechanie działania, cytuję przepis, podjęte wy-
łącznie w interesie społecznym. Co to znaczy, zanie-
chać działania albo też podjąć działanie w interesie 
społecznym? To może zdefiniować tylko przełożony, 
a taka definicja jest definicją całkowicie uznaniową. 
Jeżeli nie jest zapisane w ustawie, o co chodzi, to 
znaczy, że ustawa dopuszcza dowolność określania 
tego właśnie interesu społecznego. I tym interesem 
społecznym może być interes partii politycznej albo 
interes polityczny jakiegoś środowiska.

Kolejne wreszcie, o tym chciałbym powiedzieć na 
zakończenie, to jest kwestia pełni władzy prokuratora 
generalnego w obsadzie stanowisk prokuratorskich. 
Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby prokurator 
generalny jako szef tej sześciotysięcznej instytucji 
miał prawo dobierania sobie współpracowników. Nie 
mam nic przeciwko temu, żeby dobierał takich, którzy 
merytorycznie spełniają wymogi określone warun-
kami stanowiska. Ale jeżeli procedura konkursowa 
jest stosowana tylko przy wyznaczaniu na pierw-
sze stanowisko prokuratorskie, i w dodatku jeszcze 
może być uchylona, to gdzie są te wymogi, to gdzie 
są te warunki, to gdzie jest opis tego stanowiska, to 
gdzie są kryteria, które musi spełniać taki prokurator? 
W tym wypadku także mamy do czynienia z pełną 
uznaniowością ze strony prokuratora generalnego.
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Bogdan Klich: Jak to, gdzie… W regula-
minie nie jest to napisane?)

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formalnej!)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:
To w obecności ilu senatorów możemy kontynu-

ować obrady?
(Senator Piotr Zientarski: Dwóch.)
(Głos z sali: Zero.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie…)
Zero? No to świetnie…
Panie Marszałku, to jest…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Kworum tylko do głosowania.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Stop, stop.
Panie Marszałku, bardzo proszę…
(Senator Robert Mamątow: Wiele razy tak było, 

że nikogo nie było na sali w czasie dyskusji!)
Ale bardzo proszę o spokój!
Zwracam się do pana marszałka Borusewicza. 

Podniósł pan rękę i zgłosił się w sprawie formalnej, 
ale pana wypowiedź nie była wnioskiem formalnym.

Kontynuujemy obrady.
Proszę o zabranie głosu w dyskusji pana senatora.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę rozpocząć swoje wystąpienie od słowa 

„niestety”, bo niestety wpisujemy się jako izba wyż-
sza parlamentu w budowę niechlubnej tradycji proce-
dowania ważnych ustaw w niepotrzebnym pośpiechu, 
bez należytej refleksji, bez koniecznego głębokiego 
namysłu nad poselskimi przedłożeniami, i to ustaw 
ważnych, które to przedłożenia omijają procedurę 
konsultacji społecznych, lekceważą opinie upraw-
nionych organów i ekspertów. A przecież ustawa 
o prokuraturze, podobnie jak wcześniej uchwalone 
ustawy, w szczególności ta dotycząca Trybunału 
Konstytucyjnego czy Policji, mają kolosalne zna-
czenie ustrojowe.

Dziś debatujemy nad projektem ustawy, która bę-
dzie mieć daleko idące konsekwencje dla państwa 
i obywateli. Nowelizacja ustawy o prokuraturze 
uchwalona przez Sejm kończy bowiem czas nieza-
leżności prokuratury i wprowadza rozwiązania, które 
czynią prokuraturę rządową. Tak, połączenie funkcji 
ministra sprawiedliwości, członka rządu, czynnego 
polityka partii rządzącej, z funkcją prokuratora ge-
neralnego upolitycznia prokuraturę i czyni ją w peł-
ni zależną od rządu. A przecież pozycja ustrojowa 

(Senator Grażyna Sztark: W niedzielę się nie pra-
cuje.)

(Senator Robert Mamątow: Nie może być, nie 
może być. Nie pracujecie?)

(Senator Stanisław Karczewski: Ja mam wniosek 
przeciwny. Można?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Karczewski. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:
Ja uważam, że debata jest tak ciekawa i interesu-

jąca, i już jest w końcowej fazie, że nie ma powodu 
jej przerywać.

(Głos z sali: Ale mamy jeszcze wystąpienia.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Głosujemy!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
(Przerwa w posiedzeniu od godziny 2 minut 04 

do godziny 2 minut 10)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do głosowania.
Wniosek o przerwę do jutra do godziny… do dzi-

siaj do godziny 10.00 zgłosił pan senator Czarnobaj.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Czarnobaja?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Oddano 41 głosów, 13 głosów było za, 28 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 8)
Kontynuujemy obrady.
Proszę o zabranie głosu w dyskusji…
(Głosy z sali: Kworum nie ma. Nie ma kworum!)
(Senator Dorota Czudowska: Nie ma takiej po-

trzeby podczas debaty.)
Nie ma takiego wymogu do tego, aby kontynu-

ować…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak nie ma?)
Ponieważ…
(Senator Dorota Czudowska: Nie ma takiej potrze-

by. To kwestia regulaminu. Gdzie jest w regulaminie 
napisane, że podczas debaty musi być kworum?)

Ponieważ wniosek pana senatora nie został roz-
strzygnięty, kontynuujemy obrady.
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(senator S. Rybicki) czy inny przepis, który daje prawo do zlecania pod-
ległemu prokuratorowi przeprowadzenia czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, i to w sytuacji, w której 
ani Policja, ani sam prokurator nie widzieli potrzeby 
takich działań. Czemu lub komu ma służyć przepis 
– o tym też już dzisiaj mówiliśmy – na podstawie 
którego prokuratorzy będą mogli udostępniać akta ze 
śledztwa nie tylko swoim zwierzchnikom, ale także 
osobom trzecim? Kogo projektodawcy mieli na myśli? 
Kto to jest ta osoba trzecia? Niepokojący jest również 
przepis art. 12, w świetle którego prokurator general-
ny będzie mógł przekazać mediom informacje o to-
czącym się postępowaniu przygotowawczym, i wiele 
innych przepisów, o które senatorowie pytali na tej 
sali, nie zawsze uzyskując merytoryczną odpowiedź.

Eksperci alarmują, że możliwość wydawania pole-
ceń przez przełożonych w prokuraturze ograniczy czy 
wręcz zlikwiduje niezależność prokuratury. Alarmują 
również, że w ustawie znalazła się klauzula generalna 
– a zawsze wtedy, gdy w domenie prawa publicznego, 
a prawa karnego w szczególności, pojawiają się nie-
ostre, ocenne klauzule generalne, np. o ważnym in-
teresie społecznym, to niczego dobrego to nie wróży.

Niezależna prokuratura to nieodłączny element 
demokratycznego państwa prawa. Ta ustawa tę nieza-
leżność likwiduje. To rozwiązanie musi budzić nasze 
obawy i budzi obawy Polaków, bo jeśli spojrzeć na 
przepisy ustawy o prokuraturze i przepisy uchwalonej 
wczoraj ustawy o Policji, to wyłania się obraz pań-
stwa, które pozwala na niemal całkowitą dowolność 
po stronie organów tego państwa w zakresie inwigi-
lowania swoich obywateli.

Wysoka Izbo, niestety to rozwiązanie, te ustawy 
przesuwają niebezpiecznie Polskę z pozycji demo-
kratycznego państwa prawa w kierunku państwa 
policyjnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw chcę powiedzieć, że pan marszałek zła-

mał regulamin, twierdząc, że można kontynuować 
obrady, mimo że wniosek o przerwę nie został roz-
strzygnięty. Art. 3 ust. 1 stanowi: „Senat podejmuje 
uchwały zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów…

(Senator Stanisław Karczewski: Ale to uchwały! 
Uchwały!)

…o ile przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustaw lub Regulaminu Senatu nie stanowią 
inaczej”.

prokuratora generalnego powinna być samodzielna 
i uniemożliwiać jakikolwiek nacisk, a odpowiedzial-
ność przed organami konstytucyjnymi państwa po-
winna być ściśle uregulowana ustrojowo.

Prokurator generalny powinien dysponować oso-
bistymi gwarancjami zapewniającymi pełną nieza-
leżność, zaś prokuraturę generalną tworzyć powinni 
niezależni, doświadczeni prokuratorzy powoływani 
w oparciu o obiektywne kryteria niebudzące podejrzeń 
o awansowanie ich za zgodność z poglądami i oczeki-
waniami aktualnie rządzącej partii politycznej.

W tym kontekście zwraca uwagę przepis art. 50 
ustawy wprowadzającej ustawę o prokuraturze, na 
mocy którego wygasają kadencje prokuratorów okrę-
gowych i rejonowych. Otwiera to drogę do zmian 
personalnych na wszystkich istotnych stanowiskach 
w prokuraturze. Czy to ma być zapowiadana w kampa-
nii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości „dobra zmiana”, 
czy raczej ukryta weryfikacja prokuratorów?

Wysoka Izbo, ustawa wprowadza bardzo wiele 
rozwiązań, które słusznie budzą sprzeciw środo-
wisk prawniczych, instytucji, opiniujących projekt 
organizacji pozarządowych, w tym Krajowej Rady 
Prokuratury – którą zresztą ustawa likwiduje, a prze-
cież rada ta była organem stojącym na straży niezależ-
ności prokuratorów i prokuratury, opiniując również 
decyzje personalne prokuratora generalnego. W jej 
miejsce proponowana jest fasadowa rada o charak-
terze doradczym. Czy te rozwiązania zwiększają 
niezależność prokuratury?

Konstytucja Rzeczypospolitej sytuuje prokuratora 
generalnego jako odrębny organ państwa, a nie jako 
ministra i członka rządu. Dlatego poważne wątpli-
wości konstytucyjne budzić będzie sytuacja, w której 
prokurator generalny jest stroną postępowania sądo-
wego, a jednocześnie jako minister sprawiedliwości 
jest przełożonym służbowym sędziego prowadzącego 
sprawę. Występować również mogą poważne konflikty 
interesów, o co pytałem pana ministra. Co stanie się 
bowiem w przypadku, kiedy prokurator generalny bę-
dzie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
opiniując konstytucyjność ustawy przygotowanej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości? Czy będzie oceniał 
sam siebie? Tu padła odpowiedź na to pytanie, ale ona 
nas nie satysfakcjonuje, Panie Ministrze.

Niezależność prokuratorów i prokuratury należy 
oceniać również w kontekście wielu innych budzą-
cych kontrowersje przepisów. One dzisiaj były przed-
miotem pytań i odpowiedzi. Ja kilka z nich przywo-
łam: np. przepis dający prokuratorowi generalnemu 
możliwość nakazania prokuratorowi prowadzącemu 
śledztwo dokonania określonej czynności proceso-
wej, dotyczącej postawienia zarzutu czy wszczęcia 
postępowania, wystąpienia z wnioskiem o areszt; 
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Art. 12, o który senatorowie pana ministra py-
tali, tak dokładnie pytali… Przecież nie pytali bez 
przyczyny. Ja wymienię tu kilka uwag z tych opinii.

Krajowa Rada Sądownictwa: w ocenie rady brakuje 
wystarczających powodów przemawiających za ponow-
nym połączeniem tych funkcji – czyli funkcji ministra 
sprawiedliwości i funkcji prokuratora generalnego.

Opinia Biura Analiz Sejmowych, sejmowa opinia: 
rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i mini-
stra sprawiedliwości realizuje postulat wzmocnienia 
niezależności prokuratury oraz stwarza instrumenty 
chroniące przed naciskami politycznymi.

Kolejna opinia mówi podobnie. I tak po kolei mó-
wią te opinie – których już nie będę cytował – jeżeli 
chodzi o sprawę połączenia funkcji. Czyli kolejne 
opinie tak samo to oceniają.

Art. 12, który umożliwia przekazywanie informa-
cji innym osobom i który się spotkał z bardzo ostrą 
krytyką.

Sprawa możliwości przekazania przez prokuratora 
generalnego informacji mediom, informacji, które 
nawet jeżeli okażą się nieprawdziwe, to prokurator nie 
będzie odpowiadał, ponieważ w innym miejscu jest 
przepis prawny, który uchyla taką odpowiedzialność. 
Przecież to nie jest do zaakceptowania.

Chcę powiedzieć, że prokurator generalny uzy-
skuje wgląd i wpływ na wszystkie decyzje prokura-
torów najniższego szczebla, może dawać polecenia, 
a prokurator niższego szczebla nie może się wyłączyć, 
gdy nie zgadza się z poleceniem dotyczącym wnio-
sku o aresztowanie, wniesienia aktu oskarżenia. Nie 
może się uchylić dlatego, że za uchylenie się czeka go 
odpowiedzialność dyscyplinarna. Decyzję ostateczną 
podejmuje bowiem jego przełożony albo przełożony 
przełożonego.

To są sytuacje, które powodują, że nie możemy, ja 
nie mogę głosować za taką ustawą.

Likwidacja konkursów na stanowiska prokurato-
rów, likwidacja kadencyjności – możecie mianować 
na te stanowiska wszystkich, którzy są zwolennikami 
PiS czy tego rządu, a usunąć wszystkich, którzy mają 
jakiekolwiek inne zdanie albo chcą być niezależni.

Te zmiany nie są wprowadzane bez przyczyny. 
To, że można udzielać informacji innym osobom i nie 
ponieść za to żadnej odpowiedzialności… To jest 
właśnie ta sprawa, którą pan minister przypomniał…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął, 
Panie Marszałku.)

Już kończę.
To jest sprawa… Minister Ziobro prokuratora 

Miłoszewskiego zawiózł do prezesa Kaczyńskiego, 
aby poinformował o śledztwie. To jest także ujaw-
nienie medialne. To jest przykład prokuratora 
Engelkinga, który wszyscy pamiętamy. Wydawanie 
poleceń – to prokurator Janicka…

(Głos z sali: Czas minął.)

(Senator Stanisław Gogacz: Ale to nie przy gło-
sowaniu nad wnioskiem.)

Ust. 2.: „Przepis ust. 1 stosuje się przy głosowaniu 
nad wnioskami formalnymi”.

(Senator Stanisław Gogacz: A, takie są wymogi?)
(Senator Robert Mamątow: No, to marszałek pój-

dzie do więzienia.)
Ktoś nie doczytał ust. 2.
Do dzisiaj ten przepis był stosowany.
(Senator Marek Borowski: No właśnie.)
I on jest jasny.
Ja chcę zaprotestować przeciwko łamaniu regula-

minu w tej kwestii.
(Senator Jacek Włosowicz: Trzeba to zgłosić do 

prokuratury.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku!)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: W kwestii for-

malnej?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę.)
Nie wiem, kto państwu taką interpretację pod-

sunął.
(Senator Stanisław Karczewski: Nikt nie musi 

podsuwać…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

kontynuować.)
Dziękuję bardzo.
A teraz o ustawie o prokuraturze. Nie wiem też, 

dlaczego musimy obradować w ciągu nocy, nie wiem, 
dlaczego musimy obradować o 2.20. Czy coś się dzie-
je w państwie polskim?

(Senator Robert Mamątow: Tak długo pytania były 
zadawane.)

Czy tylko to, że PiS chce…
(Rozmowy na sali)
Czy tylko to, że z niewiadomych względów PiS 

chce uchwalić tę ustawę natychmiast? A to w takiej 
sytuacji, w przypadku takich ustaw, jest praktyką 
niedopuszczalną. I to uderzy w was, którzy rządzicie 
i robicie ustawy po nocy.

Szanowny Panie Ministrze! Chcę powiedzieć, że 
kontrowersja wokół tej ustawy nie jest wcale mniej-
sza niż kontrowersja wokół ustawy, nad którą głoso-
waliśmy w dniu poprzednim, czyli zmiany ustawy 
o Policji. Krytycznie stanowisko wobec tej ustawy 
zajęła Krajowa Rada Sądownictwa, prokurator ge-
neralny, Krajowa Izba Radców Prawnych, generalny 
inspektor ochrony danych osobowych, Krajowa Rada 
Prokuratury. Także wiele uwag i krytyczną ocenę tej 
ustawy przedstawiło Biuro Analiz Sejmowych. Ja 
rozumiem, że te opinie nic dla was nie znaczą – to są 
„tylko opinie”. I można by było powiedzieć, że taka 
opinia albo dana opinia ma niewielką wagę, jeżeli to 
byłaby jedna opinia.

(senator B. Borusewicz)
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(senator B. Borusewicz) Izbie podejmujemy. Bo tych oznak braku dobrej woli 
tu właśnie, na tej sali dzisiaj nie brakuje. Setki – 
może przesadziłem, że setki, ale naprawdę dziesiątki 
– dziesiątki pytań to były pytania powtarzane, na 
które uzyskiwano właściwe odpowiedzi. I naprawdę 
z odpowiedzi pana ministra, który tutaj ich udzie-
lał, dało się wywnioskować ogromnie dużo woli, 
żeby na wszystkie te pytania starannie i cierpliwie 
odpowiadać.

Przechodzę już do samej ustawy. Chciałbym pod-
kreślić, że działalność prokuratora generalnego jest 
jawna i transparentna. Też tutaj państwo senatoro-
wie z opozycji podważaliście to, a to wprost wynika 
z art. 11: prokurator generalny przedstawia Sejmowi 
i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie 
osób, wobec których został skierowany wniosek o za-
rządzenie kontroli utrwalenia rozmów lub wniosek 
o zarządzenie kontroli.

Ustawa wzmacnia pozycję i organizację pracy pro-
kuratury, o czym mowa w dziale II art. 13: prokurator 
generalny jest przełożonym prokuratorów powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz 
prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

W ustawie dla wzmocnienia kontroli i nadzoru 
nad jednostkami, to art. 30, prokurator krajowy, na 
obszarze swego działania również prokurator regio-
nalny i okręgowy, może zarządzić wizytację jednostki 
organizacyjnej prokuratury w celu kontroli realizacji 
ustawowych zadań przez tę jednostkę w określonym 
zakresie.

Ustawa oczywiście daje instrumenty, bo musi 
dawać takie instrumenty, do lepszej walki z prze-
stępczością zorganizowaną. Z przestępczością zor-
ganizowaną mamy do czynienia coraz częściej. I nie 
lekceważmy tego. A ciągle tylko słyszymy, że ustawa 
jest polityczna, a nie merytoryczna, że odbiega, że 
zabiera, że prowadzi do ograniczenia swobody po-
stępowań prowadzonych przez prokuratorów.

W art. 35 jednoznacznie jest określone, że to mi-
nister sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, 
tworzy i znosi wydziały zamiejscowe Departamentu 
do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej, prokuratury regionalne, okrę-
gowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary 
właściwości, mając na względzie skuteczne zwal-
czanie przestępczości i zapewnienie sprawności 
postępowań. Ustawa ta pozwala na współdziałanie 
w zwalczaniu i zapobieganiu takiej przestępczości, 
co w dzisiejszych czasach też jest bardzo ważne.

Chciałbym się na koniec jeszcze raz odnieść do 
wypowiedzi pana senatora Klicha, który wskazuje 
na to, że prokuratura utraci niezależność i że – jeśli 
dobrze pamiętam – będzie to źle skutkowało, jeśli 
chodzi o przebieg śledztw. Nie wiem, czy dobrze to 
przytoczyłem, ale mniej więcej o to chodziło. To ja 
zadam pytanie retoryczne i niech każdy z nas odpowie 

…która grożąc prokuratorowi niższego szczebla, 
przesunęła termin aresztu ministra Lipca na po wy-
borach…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 
czas minął.)

…tak, aby PiS… aby ta informacja nie była ujaw-
niona przed wyborami. To wszystko oczywiście ukła-
da się w całość, nie mówię, że się trzyma kupy. Ale to 
wyjaśnia, po co wam te zmiany i w jakim kierunku 
chcecie iść. To nie jest kierunek dobry dla Polski, 
może dla PiS tak, ale dla Polski nie. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Gawęda – zapraszam do dyskusji.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysokie Senacie!
Podejmujemy bardzo ważną ustawę, ustawę – 

Prawo o prokuraturze. W tej ustawie, jak już zostało 
mocno tutaj podkreślone, istotną zmianą jest połą-
czenie funkcji prokuratora generalnego z urzędem 
ministra sprawiedliwości. Ustawa ta wzmacnia od-
powiedzialność ministra sprawiedliwości za cało-
kształt spraw związanych z nadzorem nad wykony-
waniem zadań w zakresie ścigania przestępstw, jak 
również spraw obejmujących sprawowanie nadzoru 
poprzez współdziałanie z organami państwowymi, 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi w za-
pobieganiu przestępczości i innym naruszeniom pra-
wa. My uczciwie tutaj mówimy, że mamy własną 
koncepcję na funkcjonowanie prokuratury w Polsce 
– prokuratury, która do tej pory nie była skuteczna. 
My uczciwie mówimy też, że zależność w proku-
raturze, jeżeli w ogóle można mówić o zależności, 
jest w obszarze samego funkcjonowania prokuratu-
ry, a nie poszczególnych prokuratorów, potrzebna 
i zasadna. Mamy odmienne zdanie, inne spojrzenie 
na sprawowanie funkcji ministra sprawiedliwości, 
który powinien mieć, i teraz będzie miał – narzędzia 
do sprawowania kontroli nad prokuraturą, bo odpo-
wiada ostatecznie przed suwerenem, czyli przed wy-
borcą, i to wyborca go oceni. W swej istocie zatem 
koncepcja funkcjonowania prokuratury musi być 
hierarchiczna. Ale nie brakuje na tej sali oznak złej 
woli. Bo jeśli mówimy o poważnych ustawach, jak 
wczoraj o ustawie o Policji, a jakkolwiek by patrzeć 
jeden z ważniejszych urzędników państwowych, 
minister konstytucyjny mówi o tej ustawie, że to jest 
ustawa inwigilacyjna… Ja nigdzie – przepraszam, 
nie widzę pana senatora Klicha, a do niego kieruję 
te słowa – nigdzie nie doczytałem się takiej definicji. 
W związku z tym, jeśli mówimy o poważnych spra-
wach, to nie lekceważmy też tego, co w Wysokiej 
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(senator A. Gawęda) (Senator Robert Mamątow: W naszym kraju.)
Proszę?
(Senator Robert Mamątow: W naszym kraju.)
Przepraszam, w naszym kraju. W naszym kraju, 

w Polsce. W naszym kraju.
I pamiętam, że kiedy w poprzedniej kadencji rów-

nież były skracane pewne terminy i przewodniczący 
klubu, pan senator Martynowski, jak niepodległości 
bronił vacatio legis, terminów, to wtedy mówiłem: 
Marku, no, masz rację, ale wiesz, ta jedna ustawa… 
Jednak nie przypuszczałem, że będę uczestniczył 
w czymś takim, co teraz robimy. Opinie – sobie, na-
wet się z nimi nie zapoznajemy. Państwo mówicie, że 
opinie to są tylko opinie, a my mamy swoją opinię, 
no i przedstawiacie jakąś jedną osobę, która tę opinię 
przedstawia. W związku z tym myślę, że te synonimy 
– izba wyższa, izba refleksji, Senat – poprzez tego 
rodzaju działania, poprzez takie tworzenie prawa i ta-
kiego prawa… Powiem tak: traci na wartości znaczenie 
w polskim parlamentaryzmie dumnego słowa „Senat”.

A teraz, zanim odniosę się do następnych kwestii, 
kilka słów o tym, o czym mówił pan senator Gawęda. 
Jeszcze raz chciałem zaznaczyć, bo może to niezbyt 
dokładnie wybrzmiało. Nikt z nas… Może powiem 
w swoim imieniu: nie bronię tego, co do tej pory, obo-
jętnie, w którym okresie, ale przez 25 lat robiła polska 
prokuratura. I ma pan 100% racji, państwo też macie – 
toczące się zbyt długo postępowania, opinia publiczna 
itd… To przecież nie ulega wątpliwości, że to jest dys-
cyplina, dziedzina, którą należy w tym kraju poprawić.

(Senator Robert Mamątow: W naszym kraju.)
W naszym kraju, Jezu… W naszym kraju należy 

poprawić prokuraturę.
(Senator Jacek Włosowicz: I to robimy.)
(Głos z sali: Brawo.) (Oklaski)
Z tym że to poprawianie przez państwa prokura-

tury w naszym kraju wygląda w sposób następujący. 
Państwo zauważacie, że kierowcy często źle wyjeż-
dżają z jednej z dróg, więc zamykacie tę drogę.

(Głos z sali: Nieprawda.)
Moment, dajcie spokój.
W związku z tym chciałbym po prostu powiedzieć: 

Panie i Panowie Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
nie idźcie tą drogą.

Ja jeszcze raz przypomnę, że tu już nie chodzi 
tylko o opinię za granicą o Polsce… Przypomnę, tym, 
którzy nie byli na wczorajszym porannym spotkaniu, 
że fundacja Freedom House uznała Polskę za pań-
stwo, wobec którego będzie toczony proces dotyczący 
odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy krajem wolnym, 
częściowo wolnym, czy „niewolnym”. W świetnym 
towarzystwie Angoli, republiki Konga, Wenezueli 
itd., itd. Ale to również można zlekceważyć.

Dla mnie nie jest problemem również to, czy proku-
rator generalny będzie w randze ministra i czy będzie 
jednocześnie pełnił wspomnianą funkcję. To jest dla 

sobie na to pytanie: w jaki sposób do tej pory oceniona 
została prokuratura, jeśli chodzi o jej skuteczność 
i tak zwaną niezależność? Czy jest państwo człon-
kowskie w Unii Europejskiej, w którym postępowania 
prokuratorskie są tak mocno wydłużone w czasie? 
Skoro prokuratura przez ostatnie lata tak dobrze funk-
cjonowała, to dlaczego premier Tusk chciał dwa lata 
temu to zmienić i połączyć? To dlaczego do dzisiaj 
nie zostały zakończone i wyjaśnione różne afery, 
w tym afery paliwowe? Dlaczego państwo tak słabo 
poprzez swoje instytucje, poprzez prokuraturę ści-
ga wiele bardzo poważnych afer? Ja wspomnę tylko 
jedną – wypisałem sobie trochę informacji źródło-
wych o aferze Amber Gold. Oczywiście dla wielu 
będzie bardzo niewygodne, żeby o tym mówić, ale 
o tym trzeba dzisiaj po prostu powiedzieć, o tym 
trzeba mówić. Dlaczego wtedy, w styczniu 2010 r., 
prokuratura Gdańsk-Wrzeszcz odmówiła wszczęcia 
postępowania? Komisja Nadzoru Finansowego zło-
żyła zażalenie do sądu, który nakazał prokuraturze 
wszcząć śledztwo. Było to w kwietniu. I już w maju 
tego samego roku, czyli w najkrótszym możliwym 
terminie, prokuratura zaczyna pracę i po trzech mie-
siącach umarza postępowanie. Sąd ponownie, tym ra-
zem dokładnie, wskazuje, jakie czynności prokurator 
powinien podjąć. I co? Następuje odbijanie piłeczki. 
Czy tak ma wyglądać sprawne funkcjonowanie pro-
kuratury? Czy nie warto dzisiaj właśnie powiedzieć, 
że prokurator – minister sprawiedliwości bierze za 
to odpowiedzialność? I powinien brać odpowiedzial-
ność, aby prokuratura rzeczywiście skutecznie wal-
czyła z przestępczością. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nim się odniosę do tez pana senatora Gawędy, 

chciałbym powiedzieć… Postaram się zacząć o tej go-
dzinie trochę patetycznie: no, Senat to brzmi dumnie. 
Kiedy przed czterema laty trafiałem tu z wielką dumą, 
przychodziłem tutaj po to, żeby uczestniczyć w pro-
cesie tworzenia prawa – nie jako prawnik, ten, który 
przychodzi z doświadczeniem, wiedzą, ale przycho-
dziłem uczestniczyć w czymś, co się nazywa demo-
kratycznym procesem tworzenia prawa. Pytałem pana 
profesora, pan profesor na pewno odpowie tu, w tej 
debacie… Jeśli tak ma wyglądać proces tworzenia 
demokratycznego prawa w Polsce, to chyba trzeba 
rozpocząć definiowanie pojęć w tym kraju.
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 2 minut 45)

(senator L. Czarnobaj) Senator Bogdan Borusewicz:

Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny. Jesteśmy 
jednak bardzo zmęczeni, a jeszcze znaczna część 
mówców czeka na możliwość wygłoszenia przemó-
wienia. My jesteśmy zmęczeni. Pan minister także 
jest zmęczony.

(Głos z sali: O!)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Nie, abso-
lutnie!)

Ale chcemy pana puścić do domu.
(Głos z sali: Będziemy pana wspomagać.)
(Głos z sali: Pan minister ma dobrą wolę.)
Tak więc zgłaszam wniosek o przerwę. Chciałem, 

żeby ona była do 10.00, ale zdaje się, że jakieś…
(Głos z sali: Nie, do 9.00.)
Do 9.00, tak? Dobra.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, do 10.00.)
Do 10.00.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale nie możemy… Panie Marszałku, nie będą mo-

gły odbyć się, tak jak planowaliśmy, posiedzenia komi-
sji o godzinie 8.00, ponieważ nie zakończyliśmy roz-
patrywania tego punktu. Tak więc może zacznijmy…

(Senator Bogdan Borusewicz: O 9.00.)
Może zróbmy przerwę do 9.00.
(Senator Bogdan Borusewicz: Do 10.00, posiedze-

nia komisji będą później.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie będzie posiedzeń komisji…)
(Głos z sali: Komisje mogą…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam…)
(Senator Stanisław Karczewski: Jak, jak?)
(Głos z sali: No to do 10.00.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Do 10.00. 

Zgłaszam…)
Dobrze.
(Senator Bogdan Klich: Do 10.00.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam wniosek o przerwę. Jest w tej chwili 

godzina 2.45. Zgłaszam wniosek o przerwę…
(Głos z sali: Obrady miały być do 3.00.)
…do godziny 10.00.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ogłaszam przerwę do godziny 10.00. Dziękuję 

bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

mnie sprawa drugorzędna. Ważne jest to, jakie instru-
menty obronne w stosunku do władzy ma zwykły oby-
watel. I chcę państwu powiedzieć, że nawet w Rosji…

(Głos z sali: Putinowskiej.)
…jest tak, że prokuratora generalnego powołuje 

Rada Federacji. Tak więc to, o czym tu mówimy, nie 
jest, jak myślę, najlepszym rozwiązaniem, mówiąc de-
likatnie. Zapisy omawianych projektów ustaw spowo-
dują, że znowu wrócą – o to już pytałem – konferencje 
w rodzaju, że się tak wyrażę, „dajcie mi człowieka, 
a paragraf na niego się znajdzie”. Te projekty ustaw 
dają dokładnie takie możliwości. I kiedy spojrzy się 
na całość projektów ustaw związanych z Policją, ustaw 
o prokuraturze i do tego dołoży się trzech panów, o któ-
rych mówiłem, a także pana ministra Święczkowskiego, 
pana ministra Ziobro, pana ministra Kamińskiego, mi-
nistra Wąsika, plus to co, zostało tutaj zaproponowane, 
to można, jak myślę, powiedzieć, że wraca taki dow-
cip, w którym o 6.00 ktoś puka do drzwi, mąż wstaje, 
spogląda przez okno i mówi do żony: śpij spokojnie, to 
tylko złodzieje. I myślę, że to jest właśnie atmosfera, 
którą chcecie państwo przywrócić w tym kraju.

(Senator Robert Mamątow: W naszym kraju.)
(Głos z sali: W Polsce.)
(Głos z sali: W naszym kraju.)
(Głos z sali: W ojczyźnie.)
W naszym kraju. W naszej ojczyźnie. Dziękuję 

za podpowiedzi.
Tak więc chciałbym państwa prosić, abyście trochę 

zreflektowali się odnośnie do tego, co dotyczy omawianej 
tu ustawy. Ona daje takie możliwości, wobec których – 
w połączeniu jeszcze z ustawami o Policji, podsłuchach, 
inwigilacji itd., itd. – obywatel staje się bezbronny.

I na koniec chciałbym zadedykować państwu… 
Chciałbym, aby w naszym kraju zabrzmiało to, co powie-
dział kiedyś Benjamin Franklin: że demokracja jest wtedy, 
gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad – możecie 
państwo zapytać kto tu jest owcą, a kto wilkiem…

(Jarosław Rusiecki: Wiadomo.)
…a wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona 

owca podważa wynik głosowania i ma możliwość 
obrony. Dzisiaj obywatel Rzeczypospolitej może 
zostać, a właściwie zostaje wpisany w następujące 
twierdzenie: dajcie mi obywatela, a paragraf na niego 
się znajdzie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Jeszcze raz?)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Grzegorz Czelej, 
Adam Bielan i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji – i rozpatrzenie go jako punktu 
siódmego.

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

Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Powracamy do łącznego rozpatrywania punk-

tów piątego i szóstego porządku obrad: ustawa – 
Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Powracamy do dyskusji.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Dorotę Czudowską.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wszystkim dzień dobry w sobotę rano.
(Senator Kazimierz Kleina: Dzień dobry, Pani 

Senator. Dzień dobry, dzień dobry.)
(Senator Piotr Zientarski: Dzień dobry.)
Dzień dobry.
Panie Ministrze!
Kontynuujemy przerwaną wczoraj dyskusję…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Przerwaną dzi-

siaj…)
…niedokończone rozmowy.
Jednym z głównych zadań, jakie państwo, czyli 

rząd, parlament, ma wobec obywateli, jest zapew-

nienie bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, edukacji 
i sprawiedliwości. Na spotkaniach z naszymi wy-
borcami, z ludźmi w różnych środowiskach ta spra-
wiedliwość jest wskazywana jako ważna, zaraz po 
bezpieczeństwie, jako druga. Skargi na opieszałość 
sądów, skargi na ciągnące się w nieskończoność i źle 
prowadzone śledztwa, na niesprawiedliwe wyroki. 
Naprawa aparatu sprawiedliwości… Państwo wie-
lokrotnie wczoraj pytali, dlaczego tak szybko pro-
cedujemy nad ustawą o prokuraturze. Otóż naprawa 
aparatu sprawiedliwości była zapisana w programie 
wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

Jak pewnie wszyscy państwo pamiętają, 25 paź-
dziernika ubiegłego roku odbyły się w Polsce wybory, 
i te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Zatem 
społeczeństwo, a jeżeli już nie chcecie państwo mówić 
o całym społeczeństwie, to nasi wyborcy, przeważa-
jąca część tych, którzy poszli do wyborów, oczekuje 
od nas szybkiego działania. Spotykamy się również 
z naszymi wyborcami w terenie i mogę powiedzieć – 
tak jak tu było przywoływane, tak jak pan Fedorowicz 
aktorsko pięknie rozgrywa swoje przemówienia, ale 
ja nie mam tu komórki i nie mam takich talentów – 
że moi wyborcy, nasi wyborcy, i to się potwierdza, 
wszyscy mówią: ani kroku do tyłu, ani kroku do tyłu. 
My musieliśmy nacisnąć ten pedał gazu, żeby te 8 lat 
strat nadrobić.

(Głosy z sali: Ooo!)
Tak. Dlatego robimy to tak szybko. (Oklaski)
A o tym, że mamy rację, Szanowni Państwo, 

świadczy wasz opór. Obiecaliśmy Polakom – posłużę 
się słowami Juliana Tuwima z „Kwiatów polskich” – 
„Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość 
– sprawiedliwość”. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: O, właśnie, właśnie. 
O to chodzi. Niech tak się stanie.)

Już od kilkunastu godzin trwa w naszej Izbie, 
w Senacie, dyskusja nad ustawą o prokuraturze. 
Pytania, następnie przerwana dyskusja… Ileż takiej 
troski, takiej fałszywej troski, że tak powiem, wysłu-
chaliśmy, ile krokodylich łez wylano nad niby-nowymi 
zwyczajami panującymi w Senacie Rzeczypospolitej 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 06)
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(senator D. Czudowska) wszyscy onkolodzy chcą wrzucić do kosza. Ja też, bo 
mi utrudnił pracę i obniżył… To znaczy spowodował 
straty finansowe w moim ośrodku – jak większość 
państwa wie, jestem onkologiem. A zatem to nie jest 
nic nowego.

Z taką troską pytacie państwo, czy prokurator ge-
neralny nie będzie dyletantem – takie słowo padło. 
A czy dyletantem był historyk premier albo lekarz 
premier? A czy dyletantem nazwaliście nauczycielkę, 
której powierzono jeden z najważniejszych resortów 
w państwie – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, MSWiA? Sprawowała tę funkcję 
nauczycielka. Czy ktoś z nas zarzucał wtedy dyle-
tanctwo? Czy państwo zwracaliście uwagę, że to jest 
dyletanctwo?

(Senator Stanisław Kogut: Tylko ośmieszają…)
(Rozmowy na sali)
Otóż to.
Były też pewne smaczki w tej dyskusji. 

Dowiedziałam się, dowiedzieliśmy się z tej dyskusji, 
że Kraków to tylko 150 tysięcy mieszkańców, ponie-
waż pan senator Fedorowicz powiedział, że połowa 
Krakowa to jego wyborcy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Niecały, reszta to pana 
Klicha…) (Wesołość na sali)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale w sumie, razem…)
Otrzymał pan 72 tysiące głosów – z tego prosty 

wniosek, że Kraków ma 150 tysięcy mieszkańców – 
drugie tyle to wyborcy pana senatora Klicha…

(Rozmowy na sali)
Nie, po prostu nie szermujmy… My też mamy oczy 

i uszy i też pewne rzeczy słyszymy. Nie warto tak szer-
mować… I jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, co 
zwróciło moją uwagę, zresztą nie od dzisiaj. Dyskusja 
w Senacie, izbie refleksji… Wielokrotnie tutaj było 
mówione – także wczoraj w dyskusji – jaką to powin-
niśmy być Izbą. Ja też, przychodząc do Senatu prawie 
20 lat temu, przychodząc też teraz przez te 2 kadencje, 
spodziewałam się – i 20 lat temu jeszcze tak było – że tu 
dyskusje będą jednak trochę akademickie. W naszym 
gronie jest bardzo dużo akademików. I co akademicy 
wiedzą? Że dwa razy tego samego pytania się nie po-
wtarza. Jeżeli student zadałby profesorowi drugi raz 
to samo pytanie, to byłby po prostu skreślony. Nie ma 
takich sytuacji, że się powie swoje i się wychodzi. Jak 
jest dyskusja i bierzesz w niej udział, to siedzisz od 
początku do końca, no chyba że z uwagi na nieprze-
widziane sytuacje – są takie zdarzenia – ktoś musi 
wyjść. Czyli jest tak: powiemy swoje – i poza Senat, 
reszta argumentów nas nie obchodzi. Tutaj przytoczę 
taką może wielu z państwa znaną opowieść księdza 
Józefa Tischnera z „Historii filozofii po góralsku”. Ja 
po góralsku mówić nie będę, bo nie umiem, więc to 
może nie będzie miało takiego wydźwięku. Górale 
w swojej wiosce postanowili założyć szkołę. Do tej 
szkoły przyjmowano uczniów i ci uczniowie mieli 

Polskiej, w naszej Izbie. Panowie i panie senatoro-
wie dzisiejszej opozycji nie mogą pamiętać, że takie 
zwyczaje były i w poprzedniej kadencji, ponieważ 
na nocnych obradach nikogo z was nigdy nie było. 
A więc jak możecie pamiętać, że takie były? (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Jak nie było?)
A kiedy raz ośmieliłam się prowadzącego mar-

szałka zapytać, czy my możemy prowadzić obrady, 
kiedy nie ma kworum, to mnie zbyto – ja się da-
łam wtedy zbyć – że przy debacie nie obowiązuje 
kworum, może być 1 osoba na sali, a może nie być 
nikogo, ważne, żeby były mikrofony, żeby to zapisać 
w protokole i żeby dziennikarze mogli potem wyła-
pywać co smaczniejsze kąski z naszych czasem już 
zmęczonych dyskusji. Tak że nie jest to nic nowego, 
Szanowni Państwo. I zwracam uwagę na tych wiele 
pustych i nieprawdziwych słów.

Pan senator Klich – dobrze, że pan jest dzisiaj 
obecny – powiedział wczoraj w swoim wystąpieniu, 
że podczas kadencji… podczas rządów PiS w latach 
2005–2007 jakieś tu niestworzone rzeczy się działy. 
Przeciwko ministrowi Ziobrze wszczęto kilkadzie-
siąt postępowań, nękano go przez te wszystkie lata 
i wszystkie postępowania zostały umorzone.

(Senator Bogdan Klich: A doktor Garlicki?)
Nie zostało przekroczone prawo…
(Senator Bogdan Klich: A doktor Garlicki?)
(Senator Piotr Zientarski: Przegrał.)
Też był wyrok…
(Senator Piotr Zientarski: …skazujący.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę o niekomentowanie, bardzo 
nieeleganckie. Bardzo proszę tego nie robić. Może pan 
później zabrać głos.)

Zarzuca nam się, że w takim tempie pracujemy 
i że nie przestrzegamy terminów. A przecież tak waż-
na ustawa jak pakiet onkologiczny – ci, którzy byli, 
pamiętają…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panowie 

Senatorowie, bardzo proszę…)
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo. Bardzo proszę nie przeszkadzać pani senator. 
Bardzo proszę, Pani Senator.)

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia przed rozpoczę-
ciem obrad Senatu… Poprzedniego dnia wieczorem 
dostaliśmy jeszcze ciepłą, prosto z drukarki, ustawę. 
Nie było mowy o tym… Oczywiście myśmy ją zna-
li, bo w ramach prac nad ustawą śledziliśmy, co się 
dzieje, ale trudno… Zgłaszaliśmy nawet poprawki, 
wiedząc, co w tej ustawie jest. Żadna z naszych popra-
wek nie została przyjęta. Dzisiaj pakiet onkologiczny 
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(senator D. Czudowska) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pani senator Czudowska zarzuca nam, że spycha-

my Prawo i Sprawiedliwość z autostrady, po której 
mknie… Mkniemy ku prawu, ku państwu Prawa 
i Sprawiedliwości. Otóż ja myślę, że dobrze by było 
wrócić na drogę powiatową, krajową, gdzie nie mknie 
się tak szybko. Bo może się okazać, że ta autostrada 
skończy się na jakichś manowcach i trzeba będzie 
zawracać oraz nadrabiać przez tę szybkość, którą 
dzisiaj wykazujecie.

(Senator Dorota Czudowska: To PO budowała, 
więc wszystkiego można się spodziewać.)

I o tej drodze chciałbym troszeczkę powiedzieć. 
Ustawy o prokuraturze zawierają wiele rozwiązań 
budzących wątpliwości prawne, a nawet ocenianych 
wprost jako łamiących prawo. Na żart, proszę pań-
stwa, zakrawa sytuacja, że prawo o prokuraturze 
powstaje na bazie ustaw o wątpliwej poprawności 
prawnej i merytorycznej. Na przykład ustawa za-
kłada powołanie wydziału wewnętrznego przy 
Prokuraturze Krajowej. Wydział ma zajmować się 
ewentualnymi czynami przestępczymi sędziów, pro-
kuratorów, asesorów. Sens utworzenia takiego organu 
wprost kwestionują środowiska oceniające projekt 
ustawy. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego RP twier-
dzi, że projektodawca nie wykazał argumentów na 
rzecz stosowania takiego rozwiązania. Prokurator ge-
neralny uznał, że dla wyodrębnienia w Prokuraturze 
Krajowej samodzielnego wydziału wewnętrznego 
nie znajduje żadnego uzasadnienia. Przewodniczący 
Krajowej Rady Sądownictwa pisze, że projektodawca 
nie wskazał argumentów na rzecz stosowania takiego 
rozwiązania. A pan minister Święczkowski wczoraj 
przekonywał, że warto taki wydział powołać, choćby 
dla jednego przypadku nieprawości w gronie praw-
ników. Proszę państwa, Wysoki Senacie, to jest tro-
chę tak, jakby z armaty strzelać do muchy albo przy 
każdej paczce skarpetek stawiać ochroniarza. Czy 
naprawdę każdy cel uświęca stosowane środki?

Mimo iż ta inicjatywa została skrytykowana przez 
wspomniane ważne instytucje, problem ten nie stał 
się nawet przedmiotem dyskusji komisji omawiającej 
projekt ustawy. Przykładów problemów wskazywa-
nych w opiniach prawnych dotyczących ustaw o pro-
kuraturze, niepodjętych przez komisję, jest więcej. 
Czy to nie jest dowód na to, że pośpiech przy proce-
dowaniu tej ustawy nie pozwolił posłom i senatorom 
na porządną analizę tej ważkiej ustawy? Bo trudno 
uwierzyć, by parlamentarzyści nie byli zaintereso-
wani wątpliwościami prawników dotyczącymi pro-
jektów ustaw. Czy ten fakt nie jest wystarczającym 
powodem, dla którego należałoby wrócić do proce-
dowania ustawy i przeanalizować uwagi środowisk 
prawniczych? A może jest tak, że projektodawcy boją 

przykazane, że przez pierwszy rok nie wolno im zadać 
żadnego pytania. Mieli tylko słuchać. A dlaczego? Bo, 
jak tłumaczył góral, ludzie pytają, ale źle pytają. I np. 
idzie Antek w sobotę po południu z wędką na plecach, 
z wiaderkiem, w kaloszach w stronę rzeki. Spotyka go 
Józek i mówi: a ty gdzie idziesz? No źle pytał, przecież 
wiadomo, że idzie na ryby. Albo w niedzielę wystrojo-
na Kaśka z różańcem w ręku, z książeczką idzie drogą 
do kościoła, a Hanka ją pyta: a ty gdzie idziesz? No 
wiadomo, że idzie do kościoła. Bo ludzie pytają, ale źle 
pytają. I w tej szkole pytanie wolno było zadać dopiero 
po roku. Dobrze zapytał – zostawał. A źle zapytał – 
wylatywał. Wielu z nas by tej szkoły nie ukończyło. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator w jakiej formule?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Byłem przytoczony…)
No dobrze, ale…
(Senator Jerzy Fedorowicz: W formule sprosto-

wania.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Sprostowanie!)
Ale to jest informacja, to my wiemy… Ale czy pan 

senator chce zabrać głos? Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ponieważ byłem cy-

towany, to chciałbym…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Sprostować, sprosto-

wać.)
W jakiej formule?
(Senator Jerzy Fedorowicz: W formule sprosto-

wania.)
Bardzo proszę, ma pan 3 minuty, do 3 minut.
(Senator Janina Sagatowska: Ale jakie sprosto-

wanie?)
Jest taka formuła – sprostowania, repliki. Jest taka 

formuła i pan senator chce z niej skorzystać.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, Pani Senator, ja bardzo dzięku-

ję, że była pani łaskawa mnie dwa razy zacytować, 
ponieważ ja się urodziłem w Polanicy-Zdroju na wy-
gnaniu… Dostałem esemes, że jestem przez panią 
cytowany… I bardzo pani dziękuję. (Wesołość na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Esemesy to ciągle do-
stajesz…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła. 

Bardzo proszę.
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(senator J. Wcisła) były rzadkie. Gdy był nim czystej wody polityk, 
z różnych ugrupowań, każdej decyzji, której można 
było przypisać polityczny charakter, taki właśnie 
charakter przypisywano. Utworzenie niezależnej 
prokuratury wyciszyło te zarzuty. I to jest wielkie 
nasze osiągnięcie – apolityczna prokuratura. Nie 
poprawiono natomiast przepisów regulujących funk-
cjonowanie tego organu. I było to poważne zanie-
chanie ze strony poprzedniego rządu. Propozycje 
prokuratora Seremeta zmierzające do usprawnienia 
i większej skuteczności prokuratury były odrzu-
cane przez poprzedni rząd, głównie zresztą przez 
Jarosława Gowina. Dziś PiS, zamiast wprowadzać 
niezbędne zmiany w tych przepisach, ale utrzymać 
niezależność prokuratury, likwiduje ją. Ale teraz 
powiem coś, co może niektórych zaskoczy. Gdybym 
miał gwarancje, że obie te funkcje zawsze pełnił 
będzie człowiek odpowiednio wykształcony, sza-
nujący prawo, nieuprawiający populistycznej de-
magogii i gry pod publiczkę, potrafiący zostawić 
swoje polityczne sympatie w domu, to może ręki za 
tym projektem bym nie podniósł, ale gwałtownie 
bym przeciwko niemu nie protestował. Ale prze-
cież, Panowie Senatorowie, tę ogromną władzę, jesz-
cze większą niż w 2005 r., oddajecie w ręce pana 
Zbigniewa Ziobry, który nie spełnia żadnego z tych 
kryteriów. Spróbuję to uzasadnić.

Po pierwsze, dlaczego w proponowanej ustawie 
znalazł się zapis zezwalający prokuratorowi gene-
ralnemu ujawniać materiały ze śledztwa także oso-
bom nieupoważnionym? W latach 2005–2007 takiej 
zgody prawo nie dawało, a mimo to okazało się, że 
ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator 
generalny w jednej osobie przekazywał takie infor-
macje swojemu politycznemu szefowi Jarosławowi 
Kaczyńskiemu. Dziś w omawianej ustawie próbuje się 
to usankcjonować i już zupełnie bezkarnie tę praktykę 
kontynuować. Pan minister Święczkowski wyjaśniał 
tutaj, że ta sprawa była przedmiotem sprawy sądowej 
i sąd nie dopatrzył się tam naruszenia prawa. Ale 
skoro tak, to po co wstawiać w tej chwili ten prze-
pis? To znaczy, że można było… A więc były jednak 
wątpliwości w tej kwestii.

Po drugie, w znanej sprawie doktora Garlickiego 
wypowiedział publicznie słynne i skandaliczne słowa: 
„Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony 
nie będzie”. Wypowiedział je 2 dni po zatrzymaniu, 
przed skierowaniem sprawy do sądu – notabene spra-
wa się jeszcze toczy. Czyli minister sprawiedliwości 
po prostu publicznie naruszył podstawową zasadę 
prawa, czyli domniemanie niewinności. Stwierdził 
to później sąd polski, stwierdził to także trybunał 
w Strasburgu, zasądzając przy okazji na rzecz po-
szkodowanego 8 tysięcy euro. Ale kto to zapłacił, czy 
Skarb Państwa, czy pan Ziobro z własnej kieszeni? 
Nie wiem.

się konfrontacji z opiniami tych środowisk i dlatego 
tak się śpieszą z uchwalaniem procedowanych ustaw? 
Może jest tak, jak twierdzą co niektórzy, że np. wspo-
mniany wydział wewnętrzny jest potrzebny przede 
wszystkim po to, by prokurator generalny i minister 
sprawiedliwości w jednej osobie miał narzędzie do 
wywierania politycznej presji na podległe mu środo-
wiska sędziowskie i prokuratorskie i mógł realizować 
sobie tylko znaną politykę kadrową? Sprawa wydziału 
wewnętrznego to tylko pretekst do tego, by pokazać, 
że pośpiech i unikanie skutecznych dyskusji na temat 
wątpliwości rodzi pytania o to drugie dno, o istnienie 
innych, w publicznej dyskusji skrywanych, intencji 
tego pośpiechu i pewnych rozwiązań stosowanych 
w ustawie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz zabierze głos pan senator, marszałek Marek 

Borowski.
Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przede wszystkim, Panie Marszałku, chcę powie-

dzieć, że z tymi wszystkimi, którzy tak ubolewają 
tutaj, że w nocy pracujemy, ja się gruntownie nie 
zgadzam.

(Rozmowy na sali)
Ale to ważne, żeby pan marszałek to słyszał.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście.)
Chciałbym zadeklarować, Panie Marszałku, że 

zawsze jestem gotów do pracy w nocy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dzię-

kuję.)
Imię do czegoś zobowiązuje, moje imię.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, do pracy w nocy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Marek nocny.)
Tak. I jeszcze jedna wstępna uwaga, do pani se-

nator Czudowskiej. Pani senator była uprzejma po-
wiedzieć, że przeważająca część wyborców głoso-
wała na Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest prawda. 
Głosowało 37%. Państwo uzyskaliście większość 
w Sejmie, ale to jest zupełnie co innego. Niestety, 
przez głupotę mojej ukochanej lewicy. W każdym 
razie głosów większości wyborców nie uzyskaliście.

Dobrze, a teraz do rzeczy. Otóż przez wiele lat 
w Polsce istniała unia personalna ministra sprawie-
dliwości i prokuratora generalnego. To nie jest no-
wość. Gdy ministrem sprawiedliwości był wybitny 
prawnik niebędący członkiem żadnej partii, zarzu-
ty o polityczny charakter decyzji prokuratorskich 
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(senator M. Borowski) o zniesławienie. Nagrania cudownie się odnalazły, 
niestety są tajne. Ale nie dla sądu. Otóż sąd pierw-
szej instancji uniewinnił pana Netzla, a niedawno 
sąd apelacyjny potwierdził ten wyrok. Najważniejsze 
są jednak fragmenty uzasadnienia wyroku. Wynika 
z nich, że Zbigniew Ziobro rzeczywiście nielegalnie 
nagrał rozmowę z Andrzejem Lepperem. Mało tego, 
sąd na podstawie zeznań bliskiego współpracowni-
ka ministra Ziobry stwierdził, cytuję, że Zbigniew 
Ziobro nie stronił od urządzeń rejestrujących dźwięk, 
również w sposób ukryty. Sąd stwierdził też, że roz-
mowy, jakie prokurator generalny Zbigniew Ziobro 
prowadził z panem Netzlem, świadkiem w sprawie, 
w ogóle nie powinny mieć miejsca i budzą poważne 
zastrzeżenia. Można jeszcze cytować to uzasadnienie, 
ale wystarczy.

Panie i Panowie Senatorowie, decyzja w sprawie 
tej ustawy nie jest podejmowana w próżni personal-
nej. Wiadomo, kto ją forsuje i kto będzie jej wyko-
nawcą. Ta ustawa daje ministrowi sprawiedliwości 
wręcz nieograniczone możliwości wpływania na każ-
de śledztwo. Jakże można poważnie potraktować za-
pewnienia, że prokuratorzy będą niezależni? Przecież 
prokurator generalny może wydać im każde polecenie 
– jak prowadzić i jak zakończyć postępowanie – albo 
organizować konferencje prasowe na temat danego 
dochodzenia i ujawniać, co tylko zechce, nawet bez 
zgody prokuratora prowadzącego sprawę. A jak ten 
prokurator będzie niepokorny, zawsze może się nim 
zająć wydział spraw wewnętrznych, wystarczy jeden 
donos.

Zbigniew Ziobro lubi prezentować się jako szeryf, 
ale taki szeryf, który ścigając przestępcę ukrywające-
go się w tłumie, zbyt łatwo wyciąga kolta. Raz trafi 
złoczyńcę, a innym razem – niewinnego przechodnia. 
Za wytłumaczenie ma znane powiedzonko: gdzie 
drwa rąbią, tam wióry lecą. Tyle że te wióry to ludzie, 
a na to nie ma zgody.

Jeszcze pan prezydent nie złożył podpisu pod tą 
ustawą, a już zobaczyliśmy, co nas czeka. Pan Patryk 
Jaki, wiceminister sprawiedliwości…

Tak na marginesie muszę państwu powiedzieć, że 
nie mogę wyjść z zadziwienia, że człowiek o takich 
kwalifikacjach i takim sposobie bycia, jak pan Patryk 
Jaki, w dumnym 38-milionowym kraju zostaje wice-
ministrem sprawiedliwości. (Oklaski)

Otóż, pan Patryk Jaki, o czym wszyscy wiemy, 
oskarżył w polemice z trybuny posła Platformy 
Obywatelskiej, pana Kropiwnickiego o to, że wy-
najmuje mieszkanie na agencję towarzyską. Notabene 
jest to nieprawda, ale nie o to chodzi.

(Senator Piotr Zientarski: Już przeprosił.)
(Senator Bogdan Klich: Tyle że w nocy.)
Bardzo dobrze, że przeprosił. Bardzo dobrze, że 

przeprosił. Tylko, proszę państwa, to pokazuje, w jaki 
sposób chce się sprawować tę funkcję. W związku 

Po trzecie, minister Ziobro wprowadził, a w każ-
dym razie aprobował zatrzymywanie osób podejrza-
nych o 6.00 rano, wyprowadzanie ich w kajdankach 
w obecności kamer telewizyjnych, co oznaczało pu-
bliczne ich napiętnowanie, choć ich wina nie została 
jeszcze udowodniona. Była to populistyczna gra pod 
publiczkę, która w przypadku Barbary Blidy zakoń-
czyła się tragicznie.

Po czwarte, minister Ziobro był jednym z auto-
rów prowokacji wymierzonej w Andrzeja Leppera. 
Prowokacja ta poważnie naruszała prawo, za co szef 
CBA, pan Mariusz Kamiński, został skazany na karę 
więzienia.

Po piąte, niejako w ramach dalszego ciągu nękania 
Leppera na konferencji prasowej pan minister Ziobro 
wyciągnął z kieszeni dyktafon, nazywany „gwoź-
dziem”, sugerując publicznie, że znajduje się na nim 
kompromitująca Leppera rozmowa, jaką z nim prze-
prowadził. Jeśli rzeczywiście dokonał tego nagrania, 
to było to postępowanie całkowicie nielegalne. Jeśli 
nie, a tylko blefował, to zaprezentował się jako czło-
wiek całkowicie niepoważny, który nigdy nie powi-
nien sprawować tak kluczowego stanowiska.

Po szóste, w sierpniu 2007 r. minister Ziobro 
poinformował na – a jakże! – konferencji praso-
wej o rozbiciu tak zwanego układu warszawskiego 
w Radzie Warszawy, układu korupcyjnego. Wczoraj, 
po 8,5 roku, sąd prawomocnie uniewinnił wszystkich 
oskarżonych. Ale w międzyczasie życie wielu tych 
osób zostało po prostu zniszczone. Oskarżenie oparto 
głównie na zeznaniach Bogdana T., uzależnionego 
od narkotyków i alkoholu, oraz Iwony Z., która, aby 
uniknąć aresztu w innej sprawie, obciążyła wskaza-
ne osoby. Uniewinnieni wystąpią o odszkodowania, 
a zapłaci Skarb Państwa. Tak działali wtedy prokura-
torzy pod „światłym” kierownictwem pana ministra 
i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Po siódme, wreszcie kilka dni temu zapadł pewien 
bardzo ważny wyrok, ale zanim powiem, o co chodzi, 
kilka słów wprowadzenia. Niejako odpryskiem afery 
gruntowej była próba oskarżenia ówczesnego preze-
sa PZU, pana Jaromira Netzla, o jakieś niezgodne 
z prawem działania. Te zarzuty nie potwierdziły się, 
ale pan Netzel przed sejmową komisją śledczą stwier-
dził, że minister Ziobro w rozmowach telefonicznych 
sugerował, że jeśli będzie odpowiednio zeznawał, to 
zachowa fotel prezesa PZU. Ponieważ rozmowy te 
były nagrywane przez… nie wiem, czy CBA, czy 
ABW, rekomendował on komisji, aby się z nimi zapo-
znała. Niestety, nagle okazało się, że wszystkie inne 
nagrania są, a te gdzieś się zapodziały. Pan Netzel 
zasugerował wówczas, że to pan minister Ziobro 
zadbał, aby nie można było ich odnaleźć. Zbigniew 
Ziobro, już nie jako minister, zaskarżył pana Netzla 
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(senator M. Borowski) Proszę państwa, odpowiedzcie sobie sami na pyta-
nie, w jakim kraju nie może funkcjonować trybunał? 
Gdzie urzędy są obsadzane tylko partyjnymi funkcjo-
nariuszami? Gdzie zwiększa się uprawnienia służb? 
Gdzie ingeruje się w niezależność prokuratury? Gdzie 
przejmuje się politycznie media? Jaki przymiotnik 
pasuje do takiego państwa?

To jest ten kontekst i wydaje się, że nie może być 
zgody na to, żeby dalej brnąć w tym kierunku.

Proszę państwa, dopytywałem szczególnie 
o art. 12 tej ustawy, ponieważ on ma moim zdaniem 
dosyć kluczowe znaczenie, o czym przed chwi-
lą wspominał pan marszałek Borowski, dlatego że 
odnosi się do tych przypadków, które były tutaj już 
z trybuny wymieniane. On je legalizuje. Ja wiem, że 
państwo całkowicie lekceważycie opinie autorytetów. 
W jakim państwie lekceważy się całkowicie opinie 
autorytetów?

A w odniesieniu do tego artykułu, który jest tak 
skonstruowany, że można robić wszystko, bo można 
udostępnić informacje dotyczące działalności pro-
kuratury, także dotyczące konkretnych przypadków, 
konkretnych spraw jakimkolwiek innym osobom… 
To jest niesłychane. Nie ma definicji, o kogo chodzi, 
po prostu każdemu: może pani, może panu. I oczywi-
ście tylko wtedy, kiedy dotyczy to spraw istotnych dla 
bezpieczeństwa państwa, tylko że nikt nie wie, o co 
chodzi. I w przypadku spraw istotnych dla prawidło-
wego funkcjonowania państwa – dalibóg, niech mi 
ktoś powie, co się za tym kryje? Oczywiście można to 
robić poprzez media – to jest w §2 – np. wrzucając na 
Twittera, wrzucając do internetu. Wszystko to będzie 
całkowicie legalne.

Podszedłem pod koniec wczorajszych obrad do 
pana ministra. Nie zaręczył mi, że nie będzie show. 
Ten przepis zmierza do tego, żeby uczynić z podej-
rzeń oręż do niszczenia każdego, kogo będzie się 
chciało zniszczyć. A wyroku można się nie doczekać, 
ponieważ ta sama ustawa daje możliwość odsuwania 
niemalże w nieskończoność zakończenia postępo-
wania. Dlatego, proszę państwa, ten art. 12 nie może 
być przyjęty i nie powinien być przyjęty. Składam 
poprawkę o jego całkowite odrzucenie i liczę na to, 
że aż tak daleko państwo się nie posuniecie.

Proszę państwa, było tu wiele spekulacji na te-
mat tego, dlaczego my procedujemy w sposób, który 
ośmiesza Izbę, ośmiesza senatorów. Bo to, co się dzie-
je, nie ma nic wspólnego z normalnym stanowieniem 
prawa. Musi być odpowiedź na pytanie, dlaczego. 
Może być ich kilka, jedną już podałem – chodzi o taką 
architekturę państwa, żeby ludzie na powrót zaczęli 
się bać.

(Senator Stanisław Kogut: Nie strasz nikogo…)
A po drugie, chodzi również o to, żeby metodą 

faktów dokonanych, póki nie funkcjonuje trybu-
nał, wypaczyć funkcjonowanie prokuratury tak, 

z tym można byłoby oczekiwać, że pani premier za-
reaguje zdecydowanie. Pani premier zareagowała: 
powiedziała, że pan Patryk Jaki jest świetnym wice-
ministrem i nie ma o czym mówić.

(Senator Piotr Zientarski: I dobrze wykształco-
nym.)

(Głos z sali: Co nas czeka…)
To nas właśnie czeka.
Na koniec, proszę państwa: głosując za tą usta-

wą, i to jeszcze bez poprawek, Panie i Panowie 
Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, drugi raz 
wypuszczacie dżina z butelki. Raz można się pomy-
lić, ale nie wyciągać wniosków i mylić się drugi raz 
to… Sami sobie państwo dopowiedzcie. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
A jednak to nie jest tylko dżin, ale część całej ar-

chitektury. Ciągle musimy o tym przypominać. Będę 
do tego wracał w swoim wystąpieniu. To jest jeden 
z ostatnich elementów, który ma zbudować zupełnie 
inne państwo, państwo PiS. Nie działa już Trybunał 
Konstytucyjny…

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie chce działać.)
Kluczowe stanowiska od paru dni są obsadza-

ne funkcjonariuszami politycznymi bez konkursów. 
Media publiczne, które tak drażniły nieobiektywi-
zmem, zostały całkowicie przejęte przez ludzi ule-
głych i podległych decyzjom politycznym. Wczoraj 
obradowaliśmy nad ustawą o Policji, która zwiększa 
uprawnienia służb specjalnych także do ściągania 
danych z internetu. A dzisiaj rozpatrujemy ustawę 
o prokuraturze, prokuraturze, na którą państwo na-
rzekaliście – z tej trybuny też – że bywała ona dyspo-
zycyjna politycznie, mimo że miała status niezależnej. 
I według oczywistego schematu remedium na to ma 
być całkowite upolitycznienie.

Nie jest chyba kwestią dyskusji, że niejedno trze-
ba w prokuraturze usprawnić i niewątpliwie trzeba 
zwiększenia jej efektywności. Ale przecież to nie 
może oznaczać politycznego ręcznego sterowania. 
Zwiększenie tej efektywności to rzetelne zadanio-
wanie, to rzetelna kontrola przestrzegania procedur 
i porządne rozliczanie za efekty, ale nie ręczne ste-
rowanie, nie dyktowanie, co, kto, który prokurator, 
wobec kogo i w jakim zakresie ma robić. A ustawa 
to umożliwia.
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(senator M. Augustyn) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

Wielce Szanowni Państwo! Jestem zmuszony od-
nieść się do wystąpień państwa senatorów, albowiem 
moje nazwisko pojawiło się w kontekście rzekome-
go braku zaprzeczenia co do tego, iż nie będzie się 
urządzać show, jeżeli chodzi o działania prokuratora. 
Otóż nic takiego nie miało miejsca. Pan senator sam 
wypowiadał takie poglądy. Ja, szanując opinie innych 
osób, nie wypowiadałem się na ten temat.

(Głos z sali: Kłamca…)
W żadnym wypadku nie odnosiłem się do stwier-

dzeń pana senatora, dlatego że jestem człowiekiem 
dobrze wychowanym i kulturalnym.

Przy okazji, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo 
jasno podkreślić… To mówiłem oczywiście we wła-
snym imieniu, ale jako przedstawiciel ministra spra-
wiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, pragnę 
bardzo jasno podkreślić, że nie ma żadnych podstaw 
do tego, aby twierdzić, iż Trybunał Konstytucyjny 
nie funkcjonuje. O ile wiem, w dalszym ciągu funk-
cjonuje, prezes funkcjonuje, państwo sędziowie orze-
kają. W związku z tym można oczywiście krytycz-
nie odnosić się do zasad funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego, ale w moim przekonaniu nie można 
zarzucać tego, że Trybunał Konstytucyjny nie funk-
cjonuje.

Szanowni Państwo, przy okazji chcę się także od-
nieść do spraw, które zostały poruszone, spraw z lat 
2005–2007, które miałyby wskazywać na podejmo-
wanie jakichś działań bezprawnych przez ministra 
sprawiedliwości – prokuratora generalnego. Otóż 
pragnę szanownych państwa senatorów poinformo-
wać, jeżeli nie wiecie, iż pan doktor G. został pra-
womocnie skazany przynajmniej za część zarzutów 
korupcyjnych.

(Senator Mieczysław Golba: I jak teraz…)
(Senator Stanisław Kogut: I jak wyglądacie?)
Jeżeli…
(Senator Stanisław Kogut: W trakcie było…)
Jeżeli chodzi o sprawę mafii węglowej, to niedaw-

no, w listopadzie zapadły wyroki skazujące człon-
ków mafii paliwowej. Nie zabrałem dzisiaj ze sobą 
wyroku, bo nie spodziewałem się powrotu do tych 
spraw, ale mam ten wyrok z uzasadnieniem. Warto 
się z nim zapoznać.

(Senator Stanisław Kogut: Proszę, proszę.)
Szanowni Państwo, to, że procesy w Polsce w spra-

wach gospodarczych czy korupcyjnych trwają po kilka 
czy kilkanaście lat i dochodzi do wyroków uniewin-
niających czy do umorzeń postępowania z powodu 
przedawnienia, niestety w Polsce stało się standar-
dem. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości 
pracuje nad szeroką reformą polskiego sądownictwa, 

by przez lata nie dało się tego naprawić. I stąd ten 
pośpiech. Bo o ile w przypadku ustawy o Policji 
jeszcze był jakiś pretekst w postaci upływających 
terminów, to tutaj takiego pretekstu nie ma. Panie 
Marszałku, na pana osobę kilkakrotnie tu się po-
woływano, mówiąc, że to pan narzucił takie tempo. 
Dlaczego?

(Senator Stanisław Kogut: A kim ty jesteś, żeby 
marszałkowi…)

Radzi byśmy byli usłyszeć, skoro minister się od 
tego odżegnuje, skoro przewodniczący komisji się 
odżegnuje… Radzi bylibyśmy usłyszeć, dlaczego my 
musimy pracować w takich warunkach. Co się stało? 
U wrót wróg czeka czy co się dzieje?

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, te obrady i kilka poprzednich 

mają wymiar symbolu. Łatwo go odczytać. To jest 
sprowadzenie władzy ustawodawczej do funkcji de-
koracyjnych. To jest narzucanie woli większości bez 
słuchania jakichkolwiek argumentów. Państwo się 
dziwicie, że zadajemy tyle pytań. Przecież my nie 
mamy innego wyjścia jako opozycja…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, Panie Senatorze, czas przysługujący na 
wypowiedź upłynął już dwie minuty temu.)

Już kończę, Panie Marszałku.
Państwo się dziwicie, dlaczego…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Słuchamy 

wszyscy, Panie Senatorze…)
Jedno zdanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tylko proszę 

nie mówić, że my nie słuchamy, Panie Senatorze. 
Wszyscy siedzą i słuchają.)

(Senator Mieczysław Golba: Tak pięknie pan 
mówi.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: No trzeba mó-
wić logicznie, Panie Senatorze. No, ilu senatorów tu 
siedzi, pan minister, ja, wszyscy siedzimy i słuchamy, 
a pan mówi, że my nie słuchamy. Słuchamy. Bardzo 
proszę kończyć wypowiedź, bo czas minął.)

Proszę państwa, my jako opozycja nie mamy inne-
go wyjścia, jak tylko stanowczo protestować i w do-
ciekliwych pytaniach demonstrować naszą wolę dzia-
łania na rzecz dobrego prawa wbrew tym wszystkim, 
którzy je mają za nic. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: A co pan zrobił w ko-
misji rodziny poprzedniej kadencji?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan minister się zgłasza.
Panie Senatorze, proszę się zapisać do głosu. 

W tym momencie nie można zabierać głosu z miejsca.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu B. Święczkowski) Pan wiceminister sprawiedliwości, nieprawnik, 
rzuca oskarżenie… No, proszę państwa, o czym tu 
mówić.

(Głos z sali: O prawdzie.)
A tu mamy do czynienia…
(Głos z sali: O prawie.)
…z ręcznym sterowaniem każdą sprawą – jest 

taka możliwość. Czyli wola prokuratora bądź jego 
zastępcy jest wolą wiążącą bezwzględnie dla prowa-
dzącego, bez względu na materiał, bez względu na 
jego stanowisko. Proszę państwa, już nie chodzi na-
wet o ten wydział specjalny, ale w tej chwili sytuacja 
jest taka, że… I to mówi nie Platforma Obywatelska, 
tylko to mówią prokuratorzy: że jest Krajowa Rada 
Prokuratury, że jest po prostu ukryta weryfikacja 
przez tę pozorną zmianę nazw prokuratury apela-
cyjnej i Prokuratury Generalnej. Bo przecież można 
pewne zadania wprowadzać w ramach tej samej or-
ganizacji struktur prokuratury. Ale tu nie o to chodzi 
– tu chodzi o to, żeby był pretekst do wymiany ludzi, 
do nowych nominacji.

(Głos z sali: A, tego się obawiacie.)
Nie. Kto tu ma się obawiać? To obywatel obawia 

się prokuratora, który zostanie przyjęty bez konkursu, 
bez weryfikacji. Ja rozumiem, że konkursy były fik-
cyjne – słyszeliśmy – w służbie cywilnej. Ale ja, pro-
szę państwa, przez 8 lat byłem członkiem Krajowej 
Rady Sądownictwa, i tam przecież rozpoznawano 
m.in. sprawy również i prokuratorów, którzy chcieli 
być sędziami, ale głównie referendarzy, asystentów, 
na zasadzie konkursu, na zasadzie wielu bardzo 
obiektywnych kryteriów, począwszy od oceny ze 
studiów, poprzez aplikację, opinie, poprzez egzamin 
sędziowski, prokuratorski, poprzez opinie patronów, 
poprzez ocenę kolegium, zgromadzenia ogólnego itd., 
itd. No, proszę państwa, a tu co się nasuwa – stara 
zasada: mierny, ale wierny. Bo jeśli odrzucamy… 
W sądownictwie są konkursy, a w prokuraturze ma 
nie być. Pytam, dlaczego. Przecież to jest obszar wy-
miaru sprawiedliwości. Powtarzam: pytam, dlaczego. 
Już nie mówię o tym, że prokuratorem generalnym 
może zostać osoba, która nie ma aplikacji i w ogóle 
nie ma żadnej praktyki, nie tylko prokuratorskiej, ale 
w ogóle karnej.

Sprawa naprawdę jest poważna. To nie jest tak, 
Panie Ministrze, jak pan sobie lekceważy, zgodnie 
z wielokrotnie powtarzanym, ulubionym twierdze-
niem, że gdzie 2 prawników, tam 3 opinie i w związku 
z tym każdy prawnik może sobie opowiadać, a my, 
też prawnicy, mamy prawo do własnej opinii, bo prze-
cież te opinie wszystkie są równorzędne. No nie. Nie. 
Jest opinia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego – 
no chyba, proszę państwa, nienominowanego przez 
Platformę Obywatelską – profesora prawa, wybranego 
przez najlepszych sędziów, w większości najwybit-
niejszych profesorów prawa, cieszącego się wielkim 

wymiaru sprawiedliwości po to, aby orzeczenia sądo-
we były wydawane szybko, sprawnie i rzetelnie. Jeżeli 
ktoś został oskarżony przez prokuratora niezasadnie, 
to sprawa powinna być szybko rozpoznana i ta osoba 
powinna zostać uniewinniona. Zadaniem prokuratora 
jest oskarżać, zadaniem sądu jest rozstrzygać o winie. 
O ile ja pamiętam, w żadnej wypowiedzi ówczesnego 
prokuratora generalnego – ministra sprawiedliwości 
nie było przesądzenia o winie.

(Senator Piotr Zientarski: Jak to nie?)
A już tak prywatnie powiem, że ja znam sprawę 

związaną z panem doktorem i mogę powiedzieć tylko 
jedno, mogę nawet podpisać takie oświadczenie, że 
nie chciałbym nigdy leczyć się w szpitalu, w którym 
pan doktor realizowałby swoje zadania lecznicze. Ale 
to jest moja prywatna opinia i chyba mam prawo ją 
wygłosić.

Szanowni Państwo, kolejna sprawa. Nie jest 
prawdą – i to bardzo jasno trzeba podkreślić – że 
jakiekolwiek nagrania dotyczące afery podsłucho-
wej zostały ukryte. Pragnę podkreślić, że jako szef 
ABW na potrzeby postępowania przygotowawczego 
odtajniłem wszystkie nagrania. To dopiero po zmia-
nie władzy i trafieniu sprawy do sądu te nagrania 
z powrotem zostały utajnione. Warto zapytać, z ja-
kiego powodu.

(Senator Stanisław Kogut: Proszę, proszę.)
Nigdy nie było ukrywania żadnych nagrań doty-

czących rozmów prowadzonych przez jakiekolwiek 
osoby i stwierdził to także sąd w wyniku poczynio-
nych ustaleń. Zatem zarzuty dotyczące ówczesnego 
pana ministra sprawiedliwości – prokuratora gene-
ralnego Zbigniewa Ziobry są niezasadne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W tej chwili proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Zientarskiego.
(Senator Stanisław Kogut: Mecenasa w stanie 

spoczynku.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Sprawa jest poważna, bardzo poważna, jeśli cho-

dzi o skutki, przede wszystkim dla obywateli, i to 
obywateli, którzy mają czyste sumienie. Zarzut moż-
na postawić każdemu i później się okazuje… Pan 
senator Borowski wymieniał przypadki.

(Senator Stanisław Kogut: Zaczyna…)
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(senator P. Zientarski) prostu realizowanie tego, ex definitione, w celu po-
żytku publicznego, w celu oczywiście służenia społe-
czeństwu – to jest prokuratura i w ogóle jej zadania. 
A teraz mówi się, że jeśli będzie działanie w tym 
celu społecznym, to nie będzie się odpowiadało… 
No jak to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, czas już się skończył, proszę zmierzać do 
konkluzji.)

No to skorzystam…
Proszę państwa, ta ustawa…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie ko-

rzystać, tylko kończyć.)
Ta ustawa jest nie do poprawienia. Ta ustawa 

musi być odrzucona! I w moim przekonaniu powin-
na rozpocząć się praca nad tematem zmiany usta-
wy i wzmocnienia pozycji prokuratora generalnego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Florek – bardzo proszę – zabierze 

teraz głos. 10 minut. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Za chwilę zgłoszę poprawkę do ustawy – Prawo 

o prokuraturze i w tej poprawce zaraz wejdę w szcze-
góły. Chciałbym państwa, szczególnie samorządow-
ców, poinformować, że prokuratura chce interwe-
niować również w przypadku uchwał samorządu 
terytorialnego.

Jednak na początku chcę zaznaczyć, że skan-
daliczny jest tryb pracy Senatu nad kolejną ważną 
ustawą. Mogę wymienić kilka ustaw, o których było 
bardzo głośno: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, 
ustawa medialna, o służbie cywilnej, o Policji. A teraz 
znowu procedujemy w jakimś trybie nadzwyczajnym. 
Uważam, że te ustawy nie są uchwalane przez Senat, 
ale po prostu przepychane. Wczoraj trwała dyskusja 
na temat ustawy, czy to jest projekt poselski, czy to 
jest projekt rządowy. Proszę państwa, na pewno moż-
na o tym dużo dyskutować, ale wystarczy wziąć do 
ręki ustawę, a może nawet nie ustawę, a Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej… I właśnie przepis art. 123 
konstytucji mówi, że Rada Ministrów może uznać 
uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, 
z wyjątkiem takich a takich projektów, i wtenczas 
w postępowaniu są stosowane te specjalne proce-
dury – 7 dni, 14 dni. Czyli minimum 7 dni wcze-
śniej… I mówimy tu tylko i wyłącznie o projektach 
rządowych. W związku z tym ustawodawca – no, 
właściwie to konstytucja, przyjęta przez referendum 
– uznał, że te projekty rządowe to są projekty ważne, 

autorytetem. Ja się na tym opieram. Bo chyba każdy 
prawnik skończył swój uniwersytet i ma szacunek 
do swoich profesorów, przynajmniej do większości. 
A tu mamy do czynienia z najwybitniejszymi, mało 
tego, nie tylko z profesorami teoretykami, ale też, 
jednocześnie, z wybitnymi praktykami. I, proszę pań-
stwa, ja na tym się opieram, nie na jakiejś tam opinii 
politycznej, w której wszyscy mówią, że połączenie 
tych funkcji to jest cofnięcie się w standardach de-
mokratycznych. Zostajemy pod tym względem jako 
jedyni w Unii Europejskiej. To jest ten postęp? To 
jest to podwyższanie standardów? Jesteśmy jedyni.

(Głos z sali: Niemcy, Holandia, Belgia, Francja…)
Nie, nie ma w jednej osobie… Proszę państwa, 

proszę to sprawdzić. Ja to mówię w sposób odpowie-
dzialny. W Unii Europejskiej nie ma tego, żeby można 
było sprawować te dwie funkcje jako jedna osoba. 
Nie ma tego. Proszę to sprawdzić i dopiero później… 
Właśnie o to chodzi: jak łatwo rzuca się argumenty 
zupełnie bez przygotowania. To jest właśnie ten styl.

I dalej, proszę państwa. Mówi się, że rozdzielenie 
sprawi, że zrealizuje się postulat wzmocnienia nie-
zależności prokuratury… No, takie jest uzasadnie-
nie. A jednocześnie pozbawia się ją tej kompletnej 
niezależności. Ja zgadzam się, że… Ja byłem przez 
25 lat adwokatem, też w starych czasach, i oczywi-
ście wiem, że prokurator to nie jest osoba totalnie 
niezależna. Musi być hierarchia, to jest jasne, ale 
w określonym zakresie. A tu chodzi o prokuratora 
nadrzędnego, który nadzoruje… Ale to nie może być 
tak, żeby jednocześnie jako minister sprawiedliwości 
kierował on każdą sprawą. Oczywiście każdą nie bę-
dzie kierował, ale na pewno często sprawami, proszę 
państwa, o wymiarze politycznym. I jakie znaczenie 
będzie miało wtedy, proszę państwa, stawianie zarzu-
tów… Czy to będzie autorytet – pytam – dla opinii 
społecznej, jeśli będzie stawiał zarzut politykowi, na 
przykład przed wyborami? Wyście mówili, że teraz… 
Ale Seremetowi nie można było nic zarzucić. Przecież 
on był wskazany, wybrany przez… I była mowa, że 
jego kontrkandydat Zalewski był bliżej Platformy, 
w związku z tym Seremet miał zaufanie. I mówił 
o tym świętej pamięci Lech Kaczyński. Zresztą on, 
jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, wielo-
krotnie nas przyjmował i rozmawialiśmy na te te-
maty w Pałacu Prezydenckim. No, proszę państwa... 
Oczywiście, że trzeba wzmocnić pozycję prokuratora 
generalnego. Tak, oczywiście, ale nie poprzez łącze-
nie w jednym ręku tych funkcji, nie poprzez tworzenie 
unii personalnej.

Dalej. Proszę państwa, była mowa o tych „innych 
osobach”, była mowa o tym show… Proszę państwa, 
do czego powołana jest prokuratura? Do strzeżenia 
praworządności i ścigania przestępstw. I to jest po 
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(senator P. Florek) artykułów. Żeby to przeczytać i zapoznać się z tym… 
Przecież ta ustawa wyszła wieczorem z Sejmu, a do 
nas dotarła w nocy. Ja przepraszam, ale spałem. Tym 
razem położyłem się przed godziną 24.00. Nie wiem, 
rano się obudziłem i okazało się, że jest. Nie wiem, 
co wyszło z Sejmu, jakie były zmiany. Rano się do-
wiedziałem. A więc, żeby się z tym zapoznać, a nie 
jestem znawcą tego tematu, chciałbym zasięgnąć 
opinii fachowców, ekspertów na ten temat, bo to jest 
ważna ustawa. Mam nawet na to pieniądze, bo Senat 
daje mi nawet pieniądze na ekspertyzy. W związku 
z tym chciałbym to wszystko zrobić. A więc pytam, 
jak ja mam wykonywać w takim razie obowiązki 
senatora. Nie wiem, jak tak będą wyglądały dalej 
te procedury, to… Ja się zastanawiam, czy w ogóle 
w takim razie warto jest zabierać głos. Przecież dzi-
siaj też zabieramy głos, a wynik głosowania pewno 
jest już znany. Ale mimo to zgłoszę poprawkę w tej 
chwili. Rozumiem, że jeszcze mam kilka minut – tak? 
2 minuty potrzebuję. A więc zgłoszę poprawkę.

Proszę państwa, w ustawie – Prawo o prokuraturze 
proponuję skreślić cały art. 70. Ja go zacytuję. „Jeżeli 
uchwała lub zarządzenie organu samorządu teryto-
rialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne 
z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je 
wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wnio-
sek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru”. Ja 
się pytam w takim razie – jeszcze raz: „Jeżeli uchwała 
lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego”… 
Państwo wiecie, ile samorządy wydają uchwał? Ja 
sam jako wojewoda miałem 170 tysięcy uchwał do 
sprawdzenia. I dalej: „albo rozporządzenia wojewody 
są niezgodne z prawem”… A więc ja się pytam: kto 
ma stwierdzić, że są niezgodne z prawem? Na jakiej 
podstawie? Przecież to dopiero wojewoda, gdy dostaje 
uchwałę, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze. A jeżeli 
ktoś chce się odwołać, to jest wojewódzki sąd admi-
nistracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny. Kto ma 
ocenić tę uchwałę w tym momencie pod kątem tego, 
że ona jest niezgodna z prawem? Na jakiej podstawie 
w takim razie prokurator ma zwrócić się do organu, 
który ją wydał, o uchylenie lub kieruje wniosek do 
właściwego organu nadzoru? No, proszę państwa, to 
jest ingerencja prokuratora w działalność samorzą-
dów. To jest kolejny nadzór. Ja się pytam, czy to jest 
gdzieś zapisane, nie wiem, w ustawie o samorządzie 
gminnym, wojewódzkim, powiatowym, bo to jest in-
gerencja, to jest kolejny nadzór. Dalej w tym artykule 
jest napisane, że w przypadku uchwały lub zarządze-
nia organu samorządu terytorialnego prokurator może 
także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do 
sądu administracyjnego. Proszę państwa, każdy, kto 
ma interes prawny, może wystąpić do sądu. I tu nie 
potrzeba kompletnie żadnego zapisu, bo to jest nor-
malna rzecz, to zdanie jest kompletnie niepotrzebne. 
Wynika z tego kolejne uprawnienie dla prokuratora, 

w których można zastosować specjalną procedurę, ale 
nie w projektach poselskich, z czego oczywiście czę-
sto korzystamy. Ten zapis jest przeniesiony również 
do Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej; jest to art. 
nr 71, gdzie mowa o tzw. ustawie pilnej.

I teraz, proszę państwa, kolejny przykład naszego 
procedowania nad tą ustawą. Wczoraj w nocy, dokład-
nie o godzinie 1.10, zamieszczono na stronie interne-
towej te ustawy, czyli druki nr 74 i 75. W czasie prze-
rwy w obradach obradowała komisja, o ile pamiętam, 
chyba zebrała się około godziny 15.00. Pani Grażyna 
Sztark na tym posiedzeniu komisji zacytowała art. 61 
Regulaminu Senatu, stwierdzając, że nie dopełniono 
podstawowych warunków dotyczących przeprowa-
dzenia posiedzenia komisji. Zacytuję ten artykuł: 
„Druki senackie oraz inne materiały dotyczące spraw 
rozpatrywanych na posiedzeniu komisji powinny być 
doręczone jej członkom nie później niż w dniu po-
przedzającym posiedzenie”. A dalej jest przepis, że 
ust. 1 nie stosuje się, jeżeli posiedzenie komisji zo-
stało zwołane w trakcie obrad Senatu i w związku 
z tymi obradami. Skoro jest zapis „w związku z tymi 
obradami”, to pytam: czy myśmy mieli w programie 
obrad tej sesji, która rozpoczęła się wczoraj, ten punkt 
odnośnie do procedowania tych dwóch ustaw? Nie 
było tego, a więc nie miało to związku z sesją, któ-
ra trwała. To zostało wprowadzone dopiero później, 
czyli po prostu to posiedzenie komisji nie powinno 
się odbyć, bo nie dopełniono podstawowych zasad, 
jakie powinny być zachowane podczas procedowania. 
Byłem na części posiedzenia tej komisji. Oczywiście 
była tam też opinia legislatora, który powiedział, że 
niestety, ale zabrakło czasu, tak jak w przypadku tych 
wszystkich poprzednich ustaw rozpatrywanych w ko-
misji, i jest tylko ustna opinia legislatora. O godzinie 
21.00 wieczorem wprowadziliśmy to do porządku 
obrad, była zmiana porządku na podstawie art. 34 
ust. 2. A w art. 34 ust. 2 czytamy, że w wyjątkowych 
przypadkach może nastąpić, za zgodą Senatu, skróce-
nie terminu. To ja spytam: jaki wczoraj był wyjątkowy 
wypadek, co to było, nie wiem, powódź, kataklizm? 
No, ja myślę, że jeżeli chodzi o PiS, to jeszcze nie to-
nie, a więc spokojnie. Ani nie było powodzi, ani kata-
klizmu, nikt chyba nie wywierał na nas presji, a jeżeli 
ktoś wywierał, to jest to niezgodne z prawem. A więc 
jaka była ta wyjątkowa sytuacja? Jak się okazuje, 
wszystkie te ustawy są wyjątkowe i są procedowane 
w takim trybie. Ustawodawca tego nie przewidział 
ani w konstytucji, ani w przepisach prawa, w związku 
z tym naciągamy – jeżeli nie łamiemy, to oczywiście 
naciągamy – cały czas przepisy. W związku z tym 
pytam, jak w takiej sytuacji ja mam wykonywać obo-
wiązki senatora. Ustawa – Prawo o prokuraturze ma 
92 strony, 192 artykuły; druga ustawa: 45 stron, 75 
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(senator P. Florek) dotychczas? Nie, one nie wystarczają. Świadczą 
o tym wszystkie sprawy skierowane przeciwko panu 
Ziobrze. Dlatego ta ustawa… My mówimy o niej, że 
to jest właściwie ustawa pisana pod ministra Ziobrę. 
Pod jednego człowieka. Żeby mógł robić to, co było 
krytykowane w latach 2005–2007.

Państwo – mówię o senatorach PiS – bierzecie od-
powiedzialność za to, co się będzie działo. Oddajecie 
państwo wielką władzę w ręce jednego człowieka. 
Oddajecie państwo… Zwłaszcza po tym, co zrobi-
liście z ustawą o Policji. Po tym, jak wasz minister, 
pan minister Kurski, został de facto ministrem pro-
pagandy. Tak więc macie już cały zakres praw. Czy 
nie cały? Jakie jeszcze niespodzianki nam szykujecie? 
Pan minister Święczkowski chyba coś zdradził, kie-
dy powiedział, że czeka nas jeszcze reforma sądów. 
Jeszcze tylko za sądy się nie zabraliście.

(Senator Jarosław Rusiecki: I wiele innych kwe-
stii, które trzeba uzdrowić.)

Uzdrowić? Pan to nazywa uzdrawianiem?
(Senator Jarosław Rusiecki: Tak.)
Zobaczymy. A ja czekam, Panie Senatorze na to, 

kto z was…
(Senator Jarosław Rusiecki: Ja widzę tych bur-

łaków…)
Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie 

przerywać, Panie Senatorze.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Widzę tych burłaków 

w Gdańsku…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, 

bardzo proszę o nieprzeszkadzanie i o umożliwienie 
pani senator swobodnej wypowiedzi. Bardzo proszę.)

(Senator Grażyna Sztark: Kogo? Proszę mi po-
wiedzieć, kogo.)

Ja czekam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 

proszę nie przeszkadzać pani senator.)
Szanowny Panie Senatorze, rozmawiamy tu o bar-

dzo poważnych sprawach. I ja patrzę na panów – nie-
którzy z tych, co tutaj siedzą, mają tytuły profesor-
skie – ja patrzę na państwa i czekam, kto pierwszy 
się odważy, kto pierwszy powie „nie”, kto pierwszy 
powie „idziemy za daleko”.

(Wesołość na sali)
To nie jest nic śmiesznego, Panie Pośle Kibicu. To 

naprawdę nie jest nic śmiesznego.
(Senator Janina Sagatowska: „Senatorze”. To jest 

senator.)
Panie Senatorze, tak.
(Senator Kazimierz Wiatr: Te epitety są niezręcz-

ne.)
Które epitety? Kibic to nie jest epitet, wielu 

Polaków jest kibicami.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja bardzo pro-

szę o…)

który będzie mógł ingerować w uchwały samorządu, 
jak również w rozporządzenia wojewody. 

W związku z tym zgłaszam poprawkę do ustawy 
z 28 stycznia – Prawo o prokuraturze dotyczącą skre-
ślenia art. 70 w całości. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Poprawka jest niepodpisana, bardzo proszę o jej 

podpisanie.
(Senator Piotr Florek: Już podpisuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska zabierze głos.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku, odniosę się do pana poprzedniej 

wypowiedzi. Słuchać a słyszeć to różnica. Wydaje 
mi się, że nie jesteśmy tutaj wysłuchiwani. Być może 
ktoś nas słucha, ale niewielu nas słyszy. Widzieliśmy 
to wczoraj podczas dyskusji, kiedy pan Święczkowski, 
pan minister odpowiadał na nasze pytania i właściwie 
co drugi raz, na co drugie pytanie unikał odpowiedzi. 
A pytaliśmy o bardzo ważne, podstawowe kwestie. 
Bo to, o czym dzisiaj rozmawiamy i o czym rozma-
wialiśmy wczoraj w nocy, nad ranem, to są sprawy, 
które dotyczą wszystkich obywateli. To są sprawy 
najistotniejsze. To są sprawy ustrojowe. To są spra-
wy, które wypływają z konstytucji, w której notabe-
ne prokurator generalny i minister sprawiedliwości 
są uwzględnieni osobno. Proszę sobie to sprawdzić. 
Taki zapis świadczy też o intencji naszej konstytucji. 
Proszę się nad tym zastanowić.

Państwo zmieniacie ustawę. I macie do tego prawo. 
Ale nie w takim trybie i nie bez poszanowania dla 
głosów obywateli i dla ich opinii. Dziesiątki tysięcy 
ludzi w całej Polsce, nawet w małych miastach, wy-
szło na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko ustawie 
policyjnej, która ma doprowadzić do inwigilowania 
internetu, do inwigilowania obywateli. A państwo 
dzisiaj, prawdopodobnie głosując bezrefleksyjnie 
– mówię o tej części sali – dacie panu ministrowi 
Ziobrze narzędzia do panowania nad prokuraturą, do 
ręcznego sterowania, do czegoś, co przyniesie takie 
skutki dla was jak w 2007 r. I tego się doczekacie.

Słowa, które będą się pojawiały, to „inwigilacja”… 
Przypominam o aresztach wydobywczych. Nikt z nas 
o tym nie wspomniał, ale takie pojęcie pojawiło się 
za rządów pana Ziobry, za waszych rządów. Co to 
były te areszty wydobywcze? To było przeciąganie 
i nadużywanie procedur, to było nękanie ludzi, to 
było stosowanie wszystkich możliwych środków. 
Czy prokuratorowi wystarczą te środki, które były 
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(senator B. Zdrojewska) po nocy pracują tylko ci, którzy mają coś do ukrycia. 
Proszę się nad tym zastanowić.

(Senator Dorota Czudowska: A pielęgniarki, Pani 
Senator?)

Pani Senator, pani wczoraj wyszła z obrad wcze-
śniej, pani się położyła do łóżka!

(Senator Janina Sagatowska: Co pani opowiada?)
(Senator Jan Dobrzyński: Gdzie wyszli?)
(Senator Dorota Czudowska: To pani nie było.)
A myśmy zostali i prowadzili dyskusję.
(Senator Janina Sagatowska: Trzeba jakichś gra-

nic przyzwoitości! Siedzieliśmy do 3.00!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani Senator, ja bardzo proszę o wypowiedź, a nie 

o debatowanie i zaczepianie senatorów. Bardzo proszę 
o dyskusję. Bardzo proszę o wypowiedź w dyskusji 
na temat ustawy.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, do 

rzeczy!)
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
Proszę do rzeczy. Pani Senator, bardzo proszę do 

rzeczy.
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku, 

odpowiedziałam pani senator Czudowskiej, ponieważ 
odezwała się do mnie.)

No to proszę nie odpowiadać, tylko proszę… Po 
raz drugi, Pani Senator, zwracam uwagę: do rzeczy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie dyskutuj, to bez 
sensu. Daj spokój.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo!
Konkluduję już, bo… Nie wiem, pan marszałek 

pewnie nie doliczy mi czasu, który państwo zajęliście, 
przerywając mi. To jest świetna metoda: przerywać 
komuś. Gratuluję, naprawdę.

Wrócę jeszcze do tego, co państwo robicie, do 
czego państwo dążycie. To będzie państwo totalne, 
to będzie państwo, które będzie miało wszystkie na-
rzędzia do inwigilacji obywateli, do wsadzania ich 
do więzień. I nie mówimy tutaj o ludziach, którzy 
są chronieni immunitetami. Mówimy tutaj o obywa-
telach. I oni doskonale pamiętają czasy 2005–2007. 
Zresztą dzisiaj… wczoraj w nocy pan Święczkowski, 
który świetnie pamięta wspomniane czasy, opowia-
dał, jak właśnie w tamtych czasach działał.

Oddajemy się, Szanowni Państwo, w ręce służb, 
w ręce inwigilatorów. Oddajemy swoją prywatność 
w internecie. To wszystko będzie nas czekało. I jesz-
cze raz powtarzam: państwo będziecie za to odpowie-
dzialni. A ja czekam, kto pierwszy powie „nie”. Kto 
pierwszy powie „nie” panu prezesowi. Na to czekam. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Ja pana senatora znam od tej strony.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani 

Senator, bardzo proszę o swobodną wypowiedź 
i o niezwracanie się do poszczególnych senatorów. 
To nie jest potrzebne. Bardzo proszę o swobodną 
wypowiedź.)

Panie Marszałku, bardzo proszę uciszyć swoich 
kolegów…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Uciszałem 
przed chwilką. Chyba pani senator słyszała, prawda?)

Nieskutecznie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Skutecznie. 

Proszę mi nie zwracać uwagi. Ja tutaj jestem od zwra-
cania uwagi, a nie pani senator.)

Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Kogut: To są prowokacje!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak jest. Bardzo 

proszę o swobodną wypowiedź i nieprowokowanie 
senatorów. Proszę się swobodnie wypowiadać.)

(Senator Robert Mamątow: Bardzo słusznie.)
Panie Marszałku, pan nie jest tutaj od zwracania 

uwagi, tylko…
(Senator Mieczysław Golba: Panie Marszałku, 

prosimy o dyscyplinę.)
(Senator Stanisław Kogut: O Jezu!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Przecież kieruje.)
Pan nie…
(Senator Jarosław Rusiecki: No przecież kieruje.)
Pan marszałek przed chwilą powiedział, że jest 

tutaj od… Nie, nie jest pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jestem.)
…tutaj od zwracania uwagi.
(Senator Stanisław Gogacz: Tak jest w regula-

minie.)
Pan marszałek jest tutaj po to, żeby być marszał-

kiem wszystkich nas, senatorów. A to, do czego pan 
dopuścił wczoraj, kiedy poprosiliśmy o przerwę… 
Siedzieliśmy tutaj o godzinie 3.00 w nocy. Proszę 
zwrócić uwagę na to, że po moim wniosku o przerwę 
pan zwolnił część swoich ludzi. Oni poszli do domu. 
Myśmy zostali, musieliśmy tutaj siedzieć. Jaki pan 
nam zapewnia komfort pracy? Zwracam się do pana 
też jako do człowieka. Siedzimy tutaj kolejny dzień, 
obradujemy. To, o czym mówili panowie senatorowie, 
bez…

(Senator Jan Dobrzyński: To nie zwalnia z kul-
tury.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę mi nie przerywać. Może państwo 

lubicie tak pracować. Może państwo lubicie pracować 
byle jak, szybko. My jednak chcielibyśmy się przy-
gotować, chcielibyśmy skonsultować się ze swoimi 
wyborcami, chcielibyśmy zasięgnąć opinii, a nie pra-
cować po nocy. Ktoś bardzo pięknie powiedział, że 
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Przypominam, że za jego urzędowania mieliśmy tra-
giczny finał sprawy z panią Blidą, jak również miało 
miejsce publiczne oskarżanie lekarzy. Dzisiaj wy, 
państwo chcecie prawnie usankcjonować rządy tego 
człowieka. To widać…

Kiedy czytamy ustawę, natrafiamy na następujący 
zapis. Wczoraj pana profesora sprawozdawcę, pana 
senatora, który też ma wątpliwości, pytałem… Ten 
zapis jest ważki, bardzo ważki. Chodzi mianowicie 
o następujące słowa: nie stanowi przewinienia dys-
cyplinarnego działanie lub zaniechanie prokuratora 
podjęte wyłącznie w interesie społecznym. Czyli 
można wsadzać ludzi do więzienia, oskarżać bez po-
wodu, co najgorsze, nie ponosząc przy tym żadnych 
konsekwencji. Zawsze będzie można powiedzieć, że 
był w tym jakiś ważny interes społeczny. Można tak 
jeszcze długo cytować, pokazywać kolejne przykłady 
łamiące niezależność prokuratury, ale mam świado-
mość, że ten walec głosowań jest głuchy na słowa 
i prośby oraz na każde racjonalne sugestie, które są 
nie po myśli pana prezesa Kaczyńskiego. 

Mimo wszystko zaapeluję, być może naiwnie, do 
wszystkich niezależnie myślących ludzi z PiS, aby za-
głosowali przeciwko tej haniebnej ustawie. Głosując 
za nią, otwieracie puszkę Pandory i będzie to miało 
straszliwe konsekwencje dla naszego kraju i jego wi-
zerunku. Być może będę świadkiem nadejścia tego 
otrzeźwienia i być może będzie to ostatnia noc, któ-
ra… Normalni ludzie w nocy śpią. Dziękuję państwu 
senatorom za uwagę. Dziękuję, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Marek Pęk.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, na początku tak żartobliwie po-

wiem, że do zabrania głosu zmobilizował mnie mój 
krajan, senator Fedorowicz, który z dużą fantazją 
stwierdził, że połowa Krakowa stoi za nim, a druga 
połowa za senatorem Klichem. To ja przypominam, że 
za mną, mówiąc językiem mickiewiczowskim, stoją 
3 powiaty, w tym krakowski ziemski, i 86 tysięcy 
wyborców.

(Senator Władysław Komarnicki: Trzecia połowa.)
Tak, to jest ta trzecia krakowska połowa.
Po drugie, pana senatora Marka Borowskiego, 

mojego imiennika, chciałbym zapytać, czy mówiąc, 
że imię go zobowiązuje do nocnych obrad, ma na 
myśli nocnego marka, czy to, że tłucze się „jak święty 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się nie zgłasza-

łem.)
Nie?
(Głos z sali: Nie, nie.)
A, to poprawki… Nie, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja składałem…)
A, to przepraszam. Dobrze. W takim razie pan 

senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Państwo Senatorowie!
Niestety, po raz kolejny bierzemy tu wszyscy 

udział w takim szaleńczym pędzie po władzę. Bo to 
jest, proszę państwa, pęd po władzę.

(Senator Dorota Czudowska: Władzę już mamy.)
Robimy to bez konsultacji, pomimo negatywnych 

opinii ekspertów. Partia rządząca funduje nam po-
wtórkę z rozrywki. Nowa ustawa o prokuraturze to 
kolejny krok w stronę tego, aby przywłaszczyć sobie 
kolejny fundament, kolejną niezależną instytucję. Co 
dalej? Czy grozi nam państwo autorytarne? Zwracam 
się do koleżanek i kolegów senatorów z PiS: powiedz-
cie stop, bardzo was o to proszę. Przecież musicie 
sobie zdawać sprawę z tego, o czym już tu była mowa, 
że prędzej czy później historia was rozliczy. Być może 
po spokojnej analizie tego, co się dzieje, część z was 
poczuje kiedyś niesmak, że brała udział w tym sza-
leńczym biegu po władzę. Proszę was, zastanówcie 
się nad tym wszystkim.

(Senator Stanisław Kogut: Myśmy kiedyś też pro-
sili…)

Wracając do ustawy, przypominam raz jeszcze – 
mówili to moi przedmówcy – że oddajecie niezależną 
instytucję w ręce jednego człowieka, politycznego 
ministra, który będzie mógł decydować o losach całej 
prokuratury. Uzyska on prawo bezpośredniego kie-
rowania prokuraturą, będzie wydawać zarządzenia, 
wytyczne i polecenia. Z powodu tej ustawy cofniemy 
się, proszę państwa, o 26 lat. Zamiast niezależnego 
prokuratora generalnego, będziemy mieli polityczne-
go funkcjonariusza, który będzie szukał przysłowio-
wych haków na polityków przede wszystkim opozy-
cji. Swoistym chichotem historii jest fakt, że pełnię 
władzy prokuratorskiej będzie dzierżył człowiek, 
który – mówili to szczegółowo moi przedmówcy – 
skompromitował się w latach 2005–2007, kiedy to, 
będąc ministrem sprawiedliwości, robił pokazowe 
konferencje prasowe i ręcznie sterował prokuraturą. 
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(senator M. Pęk) prokurator Seremet w pewnym sensie rozkłada ręce: 
„Ja mam takie uprawnienia, jakie mam, ja mam taki 
budżet, jaki mam, funkcjonuję w takim, a nie innym 
układzie ustrojowym, organizacyjnym i w zasadzie 
co ja mam zrobić”, a minister sprawiedliwości mówi: 
„Prokuratura jest niezależna”.

Tu chodzi też o jasną odpowiedzialność. Jeżeli 
bierzemy odpowiedzialność za państwo – a wzięli-
śmy tę odpowiedzialność w ogromnym zakresie, bo 
pierwszy raz po 1989 r. jedno środowisko politycz-
ne ma większość w parlamencie – to oczekujemy 
również tego, że będziemy mieć mocne, sprawne, 
jednoznaczne instrumenty do realizowania naszego 
programu politycznego. Ale jeszcze raz podkreślam, 
że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie 
wymiaru sprawiedliwości, to nie były to jakieś dru-
gorzędne elementy naszego programu, tylko jeden ze 
sztandarowych naszych postulatów. Cytując klasyka 
z państwa środowiska politycznego, powiem tak: nam 
leży głęboko na sercu, żeby nasze państwo nie istniało 
tylko teoretycznie. I mieliśmy bardzo wiele przykła-
dów w poprzednich 8 latach, że tak usytuowana pro-
kuratura, tak skonstruowany wymiar sprawiedliwości 
nie spełniał swoich zadań.

Proszę państwa, jeszcze dwa słowa na temat nieza-
leżności prokuratury, prokuratorów. Ta niezależność 
oczywiście jest wartością ważną, ale ona musi się 
wpisywać w to, że ma służyć tej naczelnej zasadzie, 
o której mówiłem na początku, i ona musi być wkom-
ponowana również w to, że prokuratura funkcjonuje 
i zawsze funkcjonowała wszędzie na świecie jako 
instytucja jednolita i hierarchiczna. I tutaj nie może 
być jakichś sztucznych wyłomów.

Dwa słowa na temat Krajowej Rady Prokuratury, 
której jestem członkiem. Otóż bez wielkiego żalu 
przestanę być członkiem Krajowej Rady Prokuratury 
po wejściu w życie tej ustawy, bo – ja tam co prawda 
byłem bardzo krótko, bo te nominacje były nie tak 
dawno i odbyło się tylko kilka posiedzeń – ja sam 
odniosłem takie wrażenie, że to jest jakieś dziwacz-
ne ciało. Z jednej strony w jej skład wchodzą pro-
kuratorzy apelacyjni i inni, z drugiej strony –grupa 
polityków, czyli 2 senatorów, 4 posłów, przedstawi-
ciel pana prezydenta. No my np. dosłownie taśmowo 
zajmowaliśmy się kwestiami personalnymi prokura-
torów, jakimiś awansami, kwestiami emerytalnymi 
– zastanawiałem się, dlaczego ja właściwie mam na 
ten temat zabierać głos – ale też brałem udział w pod-
jęciu przez Krajową Radę Prokuratury uchwały, która 
krytykowała rozwiązania przyjmowane przez moje 
środowisko polityczne. Więc była to jakaś przedziwna 
dwuznaczność, właściwie nie wiadomo, czemu to 
wszystko miało służyć. Ja już wolę, żeby na stra-
ży niezależności prokuratury stały te rozwiązania, 
które  są proponowane w nowej ustawie, a te poli-
tyczne aspekty były jednoznacznie związane przede 

Marek po piekle”. Ale to oczywiście żartobliwie. Już 
przechodzę do meritum.

Proszę państwa, ta ustawa wywołuje wiele emocji, 
i słusznie, bo sprawa jest bardzo ważna. Nasze śro-
dowisko polityczne od dawna podkreślało, że sprawy 
wymiaru sprawiedliwości leżą nam szczególnie na 
sercu i że w tym obszarze jest bardzo wiele do zro-
bienia, jest bardzo wiele zaniedbań. Funkcjonowanie 
prokuratury na pewno tu się wyróżniało.

Ja jestem prawnikiem, jestem też członkiem 
Krajowej Rady Prokuratury, o tych sprawach roz-
mawiałem z moimi kolegami prokuratorami. I zauwa-
żyłem pewną taką prawidłowość, że za obecnym roz-
wiązaniem ustrojowym opowiada się głównie pewna 
elita prokuratury, głównie członkowie Krajowej Rady 
Prokuratury, a jak się rozmawia z szeregowymi pro-
kuratorami w rejonie, to okazuje się, że oni mają bar-
dzo wiele zastrzeżeń do tego, jak funkcjonuje wymiar 
sprawiedliwości, do różnego rodzaju mechanizmów, 
do układów, do bardzo wielu, bym powiedział, roz-
wiązań wywodzących się jeszcze z poprzedniego 
systemu politycznego, gospodarczego, ustrojowego. 
Więc to nie jest tak, że środowisko prokuratorów ja-
koś frontalnie neguje nasze rozwiązania. Na pewno 
jest ogromne oczekiwanie, żeby wreszcie pojawiła się 
nowa kompleksowa ustawa, która wprowadzi wresz-
cie polską prokuraturę w XXI wiek.

O tych nowoczesnych rozwiązaniach mówił wczo-
raj, zresztą pytany przeze mnie, pan minister. Ale 
o tych rozwiązaniach praktycznie tutaj nie dyskutu-
jemy. W mediach pojawiają się ciągle dwa tematy: 
temat połączenia funkcji ministra sprawiedliwości 
z funkcją prokuratora generalnego i temat niezależno-
ści prokuratury. I ta zasada niezależności prokuratury 
wręcz urasta do jakiejś rangi mitologicznej.

Otóż ja jeszcze raz podkreślam to, o czym mówi-
łem na posiedzeniu komisji: niezależność to nie nie-
zawisłość, a prokurator to nie sędzia. W naszej opinii 
prokurator to przede wszystkim jeden z elementów 
polityki karnej państwa. To jest człowiek, który po-
maga realizować zasadę praworządności w państwie. 
I prokuratura musi być tak usytuowana, żeby tę po-
litykę karną państwo mogło jak najlepiej realizować. 
Uważamy, że taki układ, w którym minister sprawie-
dliwości równocześnie jest prokuratorem general-
nym, to jest układ jasny, spójny i nie ma tutaj żadnych 
niedomówień. To wcale nie oznacza, że wszystko 
będzie funkcjonowało prawidłowo, bez zarzutów. Na 
pewno przed nami stoi jeszcze wiele niewiadomych. 
Tworzymy nową ustawę ustrojową, wprowadzamy 
nowe rozwiązania systemowe, praktyka pokaże, jak 
się to sprawdza. Jednak nie będzie takiej dwuznacznej 
sytuacji jak dzisiaj, że kiedy formułuje się jakieś zde-
cydowane zarzuty co do prokuratury jako całości, to 
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(senator M. Pęk) (Senator Marek Borowski: W trybie repliki.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja mam prawo 

do repliki. Padło moje nazwisko. Pan je przywołał. 
W trybie repliki mam do tego prawo.)

Tak, tak. Ja tylko pytam o tryb.

Senator Barbara Zdrojewska:
Usłyszeliśmy, że to wina opozycji, że siedzimy tu-

taj po nocach. Nie. My bardzo chętnie byśmy siedzieli 
dzisiaj. Myśmy siedzieli tutaj w Sylwestra. Większość 
naszego klubu, a przynajmniej duża część, spędzi-
ła tutaj Nowy Rok, ponieważ już nie mogła wrócić 
do domu. Myśmy siedzieli tutaj także w Wigilię, 
Szanowni Państwo.

(Senator Jan Hamerski: I Wielkanoc.)
I to nie jest wina opozycji, że państwo w takim 

trybie procedujecie i że uchwały przychodzą do nas 
i muszą być uchwalone na następny dzień. Tego nigdy 
nie było i to jest kompromitujące dla nas, dla Senatu. 
I państwo świetnie o tym wiedzą.

Chciałabym powiedzieć, że podstawową zasadą 
jest dobra praca i przygotowanie merytoryczne. Tak, 
Panie Pośle…

(Głos z sali: Senatorze.)
Też pana lubię i szanuję. Ale w jaki sposób można 

się przygotować do pracy nad ustawą, którą dostali-
śmy wczoraj, jednocześnie pracując nad inną istotną 
i ważną ustawą, o Policji? Tak że proszę nam dać 
pracować, proszę nam dać się przygotowywać, proszę 
nam dać na to czas. I bardzo proszę, żebyśmy więcej 
po nocach nie obradowali. Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Nie na temat.)
Aha, jeszcze jedna rzecz. Pan mówił o emocjach. 

W pana ustach zabrzmiało to pejoratywnie. Ja myślę, 
że mam prawo do emocji ze względu na to, co się 
w tej chwili w naszym kraju dzieje i w jaki sposób 
tutaj, w Senacie stanowimy prawo. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym zaczął od tego, że uważam, iż takie pro-

cedowanie nad ustawą, jakie ma miejsce, jest wy-
biegiem – i nie sądzę tak dlatego, że siedzimy po 
nocach. Twierdzę, że tak jest głównie dlatego, że jest 
to projekt poselski. To nie jest taka ustawa, że jakiś 
termin zmusza nas do jej uchwalenia w konkretnym 
czasie. Tutaj np. kwestia tygodnia nie powinna grać 
roli. Ale ten wybieg polega również na tym, że wła-
ściwie my jako opozycja nie uzyskujemy odpowiedzi, 

wszystkim z tym, że to minister sprawiedliwości jest 
równocześnie prokuratorem generalnym.

I kończąc, powiem tak. Ja jednak z wielką nadzieją 
podchodzę do tych rozwiązań, uważam, że ta usta-
wa zawiera wiele nowoczesnych rozwiązań, takich 
rozwiązań, które wreszcie wyposażą prokuratorów 
w nowe instrumenty, szczególnie te służące do zwal-
czania nowych wyzwań w zakresie przestępczości, 
przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczo-
ści, przestępczości o charakterze terrorystycznym. 
Ma to również ogromne znaczenie ze względu na 
dwa bardzo ważne wydarzenia, i może to jest w ja-
kim sensie też odpowiedź na pytanie, dlaczego nam 
się tak spieszy. Nadrabiamy wieloletnie zaległości 
w tych obszarach, a w tym roku, jak państwo wiecie, 
mamy w Polsce zarówno szczyt NATO, jak i przede 
wszystkim Światowe Dni Młodzieży, które dla nasze-
go państwa, dla naszego wymiaru sprawiedliwości, 
dla wszystkich służb są ogromnym wyzwaniem, jeśli 
chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i ewentualne 
skuteczne reagowanie w obszarze zagrożeń związa-
nych z przestępczością terrorystyczną.

I na koniec jeszcze kilka uwag. Pani senator 
Zdrojewska miała emocjonalne wystąpienie doty-
czące tego, w jakich my warunkach pracujemy. No, ja 
jestem początkującym senatorem, nie mam doświad-
czeń, jak to było wcześniej, ale z moich obserwacji 
wynika, tak mi się wydaje, że nasze nocne obrady nie 
są – już dochodzę do puenty – z naszej winy. Nasze 
obrady przeciągają się głównie z winy opozycji.

(Senator Leszek Czarnobaj: No tak, Platformy.)
Opozycja przeciąga obrady, stosuje obstrukcję, 

stawia jakieś absurdalne wnioski o utajnianie obrad, 
które zabierają nam praktycznie cały dzień obrad. 
(Oklaski) A więc jest sporo obłudy.

Poza tym, chociaż to nie dotyczy dzisiejszego 
punktu obrad, ja panią senator Zdrojewską w sumie 
szanuję i lubię. Muszę powiedzieć, że pani mówiła 
wiele o tym, że lubi się przygotować merytorycznie 
do obrad. Ale wczoraj przy okazji obrad na temat 
uchwały dotyczącej chrztu Polski dała pani popis 
niemerytoryczności. Pani wypowiedź była według 
mnie skandaliczna. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wacha…
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, spro-

stowanie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałaby sprostować.)
Pani senator w jakim trybie?
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(senator P. Wach) nież należą do tej sfery. Tak że krytyka tego głównego 
punktu jest uzasadniona.

Powiedziałbym tak: ta ustawa wraz z ustawą 
o Policji, którą uchwalaliśmy nieco wcześniej, niemal 
domyka proces, który bym nazwał zawłaszczaniem 
państwa. To zawłaszczanie polega na doprowadza-
niu do tego, żeby wszystkie sfery odpowiedzialne za 
praworządność w państwie podlegały jednej władzy, 
a właściwie jednej osobie.

Nie mam pretensji do partii Prawo i Sprawiedliwość. 
Wygrała dostatecznie wysoko, ma prawo próbować 
robić, co chce. Zapewne chce dobrze. Ale zawłaszcze-
nie następuje wbrew konstytucji, w ten sposób, że zo-
staje ubezwłasnowolniony Trybunał Konstytucyjny. 
I tutaj można mieć pretensje. Nasza konstytucja 
w stosunku do zbyt silnej pozycji partii politycznej 
– jeszcze raz powtarzam, nie dziwię się, że państwo 
chcą to wykorzystać – ma bezpieczniki. Są nimi po-
zycja prezydenta, która wcale nie jest taka słaba, oraz 
właśnie Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem w obu 
tych sferach spotyka nas zawód.

Prezydent w mojej ocenie – nie tylko w mojej, tak-
że wielu komentatorów – w tej chwili nie ma pozycji 
czy nie chce prezentować pozycji niezależnej. Czy to 
ze względu na swoje poglądy, czy też ze względu na 
podległość partyjną? Po prostu działa bezrefleksyj-
nie. Ja oczywiście nie wiem, co myśli prezydent, ale 
tempo jego działania i sposób zaprzysięgania sędziów 
o tym świadczą. To nie jest tylko mój pogląd, był on 
wyrażany wielokrotnie.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o Trybunał 
Konstytucyjny, to myśmy nad tym procedowali i wie-
my, jak to wygląda. On właściwie istnieje, sędziów 
ma w tej chwili niby tylu, ilu powinien mieć, ale jego 
paraliż praktyczny i przyszłościowy jest przesądzo-
ny przez zapisy ustawy. Państwo mówicie, że to jest 
nieprawda, że właściwie został zrobiony w tym za-
kresie porządek. Tutaj jest właściwie jedyne świa-
tełko w tunelu, bym powiedział, dlatego że Prawo 
i Sprawiedliwość i minister spraw zagranicznych 
zgodzili się, a raczej zaprosili Komisję Wenecką, by 
wydała ona opinię, jeżeli chodzi o prawodawstwo 
i nowelizację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. 
Jest to bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. 
Jak wiem z prasy, delegacja Komisji Weneckiej z pa-
nem prezesem Buquicchio przyjedzie do Polski i bę-
dzie rozmawiała i z rządem, i z trybunałem, i z par-
lamentem, tak że wyrobi sobie opinię.

Jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, to z mojego do-
świadczenia wynika, że – i jest to sprawa najistotniej-
sza – Komisja Wenecka formalnie jest bardzo słaba, 
bo jest to właściwie taka jakby agenda pomocnicza 
Rady Europy, ale jej pozycja międzynarodowa jest 
niezwykle silna, jej opinie są niezwykle poważane. 
Jeżeli chodzi o dokumenty formalne – przynajmniej 
takie, jakie ja miałem w ręku, bo z takimi zetkną-

przede wszystkim odpowiedzi co do sfer politycz-
nych, które dotyczą tego projektu. Dlatego że bar-
dzo dobry sprawozdawca sprawozdaje ściśle to, co 
było na posiedzeniu komisji, a komisja ze względu 
na brak czasu w bardzo oględny sposób traktuje treść 
uchwały. Nie mogę niczego zarzucić panu profesorowi 
Seweryńskiemu, ale tak to jest. Pan profesor przy-
najmniej powiedział, że swoje odniesienie, zapewne 
i polityczne, przedstawi w dyskusji. Zresztą chyba 
będzie następnym mówcą.

Zaś pan minister – dla którego też mam szacu-
nek i uznanie, dlatego że odpowiadał precyzyjnie, 
wielokrotnie na pytania i trudne, i powtarzające 
się – unikał również wypowiedzi o charakterze 
politycznym. Powiedziałbym, że było to raczej 
sprawozdawanie i odpowiadanie w zakresie tech-
nicznym. I to także było nam potrzebne, bo my-
śmy nie byli dostatecznie zapoznani z treścią i nie 
wszyscy ją rozumieliśmy.

Tyle że odpowiedzialność polityczna właściwie się 
rozmywa. A gdzie ona jest? U pana prezesa, a w tym 
przypadku zapewne głównie u pana ministra Ziobry. 
W związku z tym właściwie ten temat po stronie 
wnioskodawców nie istnieje, a to nie jest w porządku.

Jeśli chodzi o samą ustawę, to główny zarzut wo-
bec tej ustawy moim zdaniem dotyczy połączenia 
funkcji prokuratora generalnego z funkcją ministra 
sprawiedliwości. To nie jest żadne odkrycie, wszyst-
kie opinie mówiły na ten temat, np. opinia prezesa 
Sądu Najwyższego nazywa taką pozycję omnipotent-
ną, czyli wszechmocną. Ja bardzo mocno się z tym 
zgadzam. Świadczy o tym wiele szczegółowych kwe-
stii, które zostały podniesione w opiniach oraz przez 
moich przedmówców.

Należy tu wymienić głębokość i możliwości inge-
rowania przez prokuratora generalnego w prowadzo-
ne śledztwa, należy tu również cała sfera kontaktów 
z mediami, gdyż prokurator generalny nie potrzebuje 
ani udziału, ani zgody prokuratora prowadzącego 
śledztwo, ponadto w przypadku – tak wynika z opinii 
i z treści przepisu – gdyby w wyniku tych kontaktów 
doszło, powiedzmy, do pomówienia, do procesu cy-
wilnego i pojawiłaby się kwestia odszkodowania, to 
koszty te ponosi Skarb Państwa. A problemem jest 
to, że polityk może używać mediów, może używać 
anonsów z prowadzonych śledztw i postępowań pro-
kuratorskich do celów politycznych, w celu osiągnię-
cia zysków politycznych.

Dalej. Moim zdaniem skrytykować można rów-
nież sferę traktowania samych prokuratorów. Niby ich 
pozycja jest niezależna i dobra, pan minister był o to 
pytany, ale istnienie Wydziału Spraw Wewnętrznych 
to już jest otwarta groźba. Możliwości przenoszenia 
prokuratorów, co też było wczoraj podnoszone, rów-
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(senator P. Wach) brać głos tylko dlatego, żeby jasno powiedzieć, że ja 
tę ustawę popieram. Rozumiem powód, dla którego 
została przedstawiona, uchwalona przez Sejm i te 
powody podzielam.

Mieliśmy dotychczas, bo ciągle jeszcze stara 
ustawa obowiązuje, system prokuratury niezależnej, 
teoretycznie niezależnej. Moglibyśmy tu sparafrazo-
wać wypowiedź znanego polityka amerykańskiego: 
mieliśmy nasz sen, że naprawimy prokuraturę w taki 
sposób, że uczynimy z niej organ niezależny. Wielu 
z nas miało nadzieję, że tak się stanie. Ale kilka lat 
funkcjonowania tego systemu, tego modelu dało do-
wody na to, że niezależność prokuratury jest fikcją 
i że nie da się jej usytuować, nie tylko teoretycznie, 
w jakimś miejscu organu dodatkowego, niezależnego, 
obok trzech władz, o których mówi konstytucja, ale 
że i w praktyce te gwarancje niezależności, które były 
wprowadzone do ustawy, nie funkcjonują. O nieudol-
ności, opieszałości mówili nawet panowie senatorowie 
z opozycji, sugerując, że należałoby raczej poprawić 
te ustawy – czyli jednak jest coś tam do poprawienia 
– żeby ten system lepiej funkcjonował.

No więc dlatego zwycięska formacja politycz-
na, która bierze odpowiedzialność za przebudowę 
państwa, uznała, że lepszy jest powrót do modelu 
prokuratury włączonej jasno – w tym sensie mówi-
łem wczoraj: szczerze – jednoznacznie do systemu 
władzy wykonawczej, której prokuratura jest pod-
porządkowana i w której działa na odpowiedzial-
ność władzy wykonawczej jako narzędzie w rękach 
państwa, które ma zapewnić praworządność i wal-
kę z przestępczością. To dlatego jest w tej ustawie 
mowa o hierarchicznym podporządkowaniu; ja tak 
to rozumiem, że to jest logiczne, że dlatego nie ma 
konkursów, tylko jest nominacja w hierarchicznym 
trybie powoływania i odwoływania prokuratorów, 
i są inne elementy tego systemu. To dlatego jest tak-
że prawo wydawania poleceń przez zwierzchników 
prokuratorom prowadzącym postępowania. To dlate-
go jest miejsce na delegowanie i przenoszenie, acz-
kolwiek z tymi wieloma zastrzeżeniami, o których 
bardziej szczegółowo mówił wczoraj pan minister. 
To dlatego są takie – wydawałoby się, ryzykowne, 
ale i budzące, moim zdaniem słuszne, zainteresowa-
nie, zwłaszcza opozycji – przepisy, które mówią, że 
można ujawnić wyniki postępowania czy przebieg 
postępowania, łącznie z ujawnieniem innej osobie; 
to było chyba przedmiotem największych obaw i na 
posiedzeniu komisji, i w wypowiedziach zwłaszcza 
państwa senatorów z opozycji. Mnie przemawia do 
przekonania dobry przykład podany wczoraj przez 
pana ministra, że ujawniamy pewne informacje, któ-
re wynikają w toku postępowania przygotowawcze-
go, np. oficerowi łącznikowemu państwa, które jest 
zainteresowane zwalczaniem przestępczości razem 
z naszym państwem. To jest ta inna osoba. Przecież 

łem się przy okazji monitorowania jednej z republik 
postradzieckich, konkretnie Mołdawii – to komisja 
wydaje amicus curiae brief, czyli właściwie posłanie 
przyjacielskie. Czyli jest to coś bardzo miękkiego 
w nazwie, ale jeżeli chodzi o treść, to jest to bardzo 
dokładna i szczegółowa analiza, a także są to stosun-
kowo miękkie zalecenia, co należałoby zrobić, aby 
dany organ – bardzo często trybunał konstytucyjny – 
był funkcjonalny i żeby prawa człowieka i konwencje 
w tym zakresie były przestrzegane. Niezastosowanie 
się do, powiedziałbym, zaleceń czy opinii Komisji 
Weneckiej przez kraj, w sprawie którego ona wy-
daje swoje opinie, jest dość powszechne. Wszystkie 
kraje, z których przypadkami się spotkałem – od 
Azerbejdżanu poprzez ten, który monitorowałem 
z panią Lise Christoffersen z Norwegii, a przez 5 lat 
to robiłem, tak że to był proces – właściwie unika-
ły wykonania tego. Niemniej jednak zarówno Unia 
Europejska ze względu na zmianę reżimu wizowego, 
jak i Rada Europy, poprzez naciski jakby przymu-
szały czy nakłaniały, ale w zasadzie przymuszały 
do wykonania tego.

My w tej kwestii jesteśmy zupełnie swobodni. Ale 
jeżeli my jako kraj, jako Polska, jak parlament nie 
zastosujemy się do większości albo do istotniejszych 
elementów tego, co w tej ewentualnej opinii będzie, 
to po prostu się skompromitujemy. Nasza pozycja 
będzie dalej spadała i nasze możliwości będą coraz 
mniejsze. To wszystko stworzy niebezpieczny, nie-
dobry dla obywatela ciąg wydarzeń, któremu należy 
zapobiec. I właściwie nasza opozycja i nasze protesty 
– nieraz mało skuteczne, polegające również na tym, 
że nieraz mówimy za dużo i za dużo pytamy – mają 
zwrócić na to uwagę. I ja również w tym celu wystę-
puję i mówię to wszystko właściwie ostrzej, bardziej 
zdecydowanie, niż to leży w mojej naturze. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora 

Seweryńskiego. Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Właściwie po moich wczorajszych długich wypo-

wiedziach jako sprawozdawcy z posiedzenia komisji 
państwo już pewno wiedzą, jakie jest moje stanowi-
sko. Ale dzisiaj zabieram głos jeszcze raz, mimo że 
na poparcie ustawy zostało tu już wypowiedzianych 
wiele argumentów, z którymi ja się zgadzam, więc 
nie będę się za bardzo nad nimi rozwodził. Chcę za-
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(senator M. Seweryński) powiem, postawię takie pytanie i na nie odpowiem 
– to, że rząd nie będzie się zasłaniał niezależnością 
prokuratury i nie będzie w ten sposób chronił jej 
nieudolności, i nie będzie w ten sposób chronił 
przewlekłości bardzo wielu postępowań, bo od-
zyska kontrolę nad prokuraturą i obywatele będą 
mogli domagać się od rządu, żeby to była rzeczy-
wista kontrola. Owszem, to będzie duża władza – 
zgadzam się z panem senatorem Borowskim, lubię 
się zgadzać z panem senatorem Borowskim, bo jego 
wywód zawsze jest bardzo logiczny, a to dla mnie 
jest wielka wartość. Dajemy władzę, dużą władzę 
w ręce jednego ministra, ale są środki kontroli. Po 
pierwsze, wszystko to, co – powiem tak potocznie 
– wyprodukuje prokuratura, podlega kontroli są-
dowej, i to jest kontrola. I po drugie, jest kontrola 
polityczna, z której opozycja korzysta już dzisiaj 
i bardzo dobrze, że z niej korzysta. Mnie to nie 
dziwi, ja się cieszę, że mamy prawdziwą demo-
krację, że opozycja może mówić w dzień i w nocy, 
może powtarzać swoje obawy i zastrzeżenia. To 
jest właśnie debata, która daje podstawy do tego, 
żeby poznać wartość albo brak wartości prawa, 
które tworzymy. Tak powinno być. Gdybyśmy tutaj 
wszyscy byli z Prawa i Sprawiedliwości, to bym się 
obawiał, że może trochę brakuje nam opozycji i że 
chociaż jeden opozycjonista by się przydał.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale tylko jeden.)
(Senator Aleksander Bobko: Jeden, ale dobry.)
(Wesołość na sali)
Chociaż, proszę państwa, to, co wymieniłem, to 

nie wszystko…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Mamy nad tym, co robi prokuratura, nie tylko 

kontrolę sądową, bo w końcu prokuratura swój akt 
oskarżenia czy inne czynności procesowe przed-
stawia sądowi, ale także kontrolę polityczną, która 
jest sprawowana zarówno poprzez opozycję w obu 
izbach parlamentu, jak i przez wyborców. Jeżeli 
wyborcom nie spodoba się nasz sposób urządzania 
Rzeczypospolitej, to nas odwołają. Wtedy będą pań-
stwo – czy dzisiejsza opozycja, czy może ta, która 
przyjdzie za kilka lat – mieli okazję na nowo urzą-
dzać Rzeczpospolitą według własnej wizji, bo taka 
jest natura demokracji. A poza tym – na sam koniec 
dodam – nawet najwięksi ministrowie przemijają. My 
nie tworzymy tego prawa, wbrew obawom niektórych 
panów senatorów, dla jednego konkretnie oznaczo-
nego człowieka…

(Senator Grażyna Sztark: Ale Ziobro wraca.)
…bo te osoby na wszystkich urzędach, jak po-

wiedzieliśmy, są i odchodzą. My tworzymy element 
systemu. Będę głosował za tą ustawą. Dziękuję.

(Oklaski)

to nie jest żaden organ w naszym systemie ustroju 
politycznego. Ale mógłby ktoś powiedzieć, że to jest 
mało przekonujący przykład. To ja dam inny. A czy 
my sami, jako zwykli obywatele, nie bylibyśmy zain-
teresowani tym, żeby prokurator prowadzący postę-
powanie ujawnił nam informację o tym, że jesteśmy 
zagrożeni, my sami i nasza rodzina, i ujawnił nam 
te informacje z postępowania, które uzyskał w toku 
postępowania? Wtedy my jesteśmy tą inną osobą. 
Czy nie chcielibyśmy, żeby było takie prawo, żeby 
prokurator się nie zasłaniał, że on coś wie, ale nie 
może powiedzieć? To jest kwestia naszego żywotnego 
bezpieczeństwa. Dla mnie to jest przykład najbardziej 
przekonujący.

A, proszę państwa, tyle było mówione – pozwolę 
sobie na takie nawiązanie, bo rzeczywiście jest 
pewne iunctim z tą wczorajszą ustawą o Policji – 
o tym internecie. Wszyscy się zżymamy na to, że 
nie możemy mieć pełnego bezpieczeństwa w in-
ternecie. Bardzo wysoki oficer Interpolu na któ-
rejś z konferencji w Brukseli powiedział z trochę 
wisielczym humorem, że najlepiej nie używać. Bo 
czy możemy zaprzeczyć temu, że dzisiaj internet 
jest bardzo groźnym narzędziem przestępczości? 
No to co, to mamy nie korzystać z możliwości wej-
rzenia w to, co kto knuje w internecie przeciwko 
nam? Ja nie mam wątpliwości, że najlepiej jest nie 
korzystać, ale przecież nie ma odwrotu od tego, tak 
jak nie ma odwrotu od korzystania np. z ognia czy 
z gazu, czy z innych groźnych energii, z atomową 
włącznie.

Była jeszcze mowa o klauzulach generalnych. 
No, proszę państwa, nie chcę nadużywać swoich 
tytułów, tu z przekąsem dzisiaj o nich się mówiło… 
Gdybym to wiedział, to może bym się cofnął i nie 
kandydował do Senatu, bo tytułu się nie da odwo-
łać, chociaż niektórzy proponowali, żebym się go 
zrzekł. Klauzul generalnych w prawie uniknąć nie 
możemy. Są ich dziesiątki, są setki, tysiące aktów 
prawnych, w których one są używane i to nie jest 
rzecz bez znaczenia. To jest narzędzie bardzo po-
ręczne, ponieważ nadaje elastyczność prawu i chroni 
nas przed kazuistyką prawa, ale jednocześnie jest 
niebezpieczne, bo może być nadużywane w interpre-
tacji. Czy jesteśmy bezbronni wobec tych klauzul? 
Nie, bo jest kontrola sądowa. Ostatecznie interpre-
tacja takiej klauzuli czy to przez prokuratora, czy 
przez kogokolwiek innego podlega kontroli sądowej. 
Tu zgodnie z konstytucją jest ta władza niezależna, 
to jest ta ostateczna kontrola.

Ktoś wczoraj pytał, co będzie lepsze dla oby-
wateli, co byśmy powiedzieli obywatelom. W po-
niedziałek będę miał konferencję prasową w tej 
sprawie, bo moi wyborcy się tym interesują. I ja im 
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a Prokuraturą Generalną była najlepsza, jak to tylko 
jest możliwe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by te osoby 
były dwie.

Pani senator Czudowska – przepraszam, że drugi 
raz się odnoszę – mówi, że państwo po prostu macie 
rację. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ poczu-
cie nieomylności gubi. I znowu zacytuję Orwella: 
państwa totalitarne to rodzaj teokracji, w której kasty 
rządzące w celu utrzymania swojej pozycji przypisują 
sobie boską nieomylność. To zdanie padło w 1946 r., 
czyli 70 lat temu, ale niestety jest aktualne. Widzę, że 
kusi nie jednego, który sprawuje władzę… Jak uczy 
historia, to kuszenie wiedzie nas na manowce. Ten 
projekt ustawy bardzo daleko idący, którego niebez-
pieczeństwa wielokrotnie już były tutaj przytaczane, 
nawet przy najszczerszych intencjach ustawodawców, 
zaprowadzi nas – czy nam się to podoba, czy nie – do 
realizacji scenariusza państwa totalitarnego.

Nie widzę sensu zgłaszania poprawek, ponieważ 
uważam, że tę ustawę należy odrzucić w całości 
i opracować nową, mając na względzie tylko i wy-
łącznie usprawnienie funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości, a nie tworzenie aparatu represji, którego, 
mam nadzieję, nikt nie chciałby widzieć z powrotem 
przy władzy.

Ostatni cytat, z pisarza tu już przytaczanego, 
z 1944 r.: „Zapamiętajcie, że za nieszczerość i tchó-
rzostwo zawsze trzeba płacić. Nie wyobrażajcie sobie, 
że przez całe lata można uprawiać służalczą propa-
gandę na rzecz (…) jakiegokolwiek reżimu, a potem 
powrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości”. 
I kolejne zdanie, które z uwagi na damy, przytoczę 
po angielsku: „Once a whore – remains a whore.” 
„Whore” to angielskie brutalne określenie kobiety 
lekkich obyczajów.

Nie chciałbym, abyśmy w tym Senacie wpisy-
wali się w te scenariusze i dlatego będę głosował za 
odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
We wczorajszym wystąpieniu motywowałem, 

dlaczego ja i większość moich kolegów, uznając te 
argumenty, jesteśmy zaniepokojeni tym projektem 
ustawy. Był czas na rozmowę merytoryczną, którą 
lubię i wolę w jej ramach w tym obszarze się poruszać. 
Ale dzisiaj trzeba chyba jeszcze parę rzeczy dopo-
wiedzieć, zwłaszcza po wystąpieniu pana profesora 
Seweryńskiego, który przedstawił pewną państwa 
filozofię, państwa z Prawa i Sprawiedliwości, podej-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Zapraszam do zabrania głosu pana senatora 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Szanowni Goście!
Dzień dobry… a w zasadzie powinienem powie-

dzieć: dzień Ziobry… (wesołość na sali) (oklaski) …
bo to jest dzień, w którym nastąpi triumf kogoś, kto 
wykazał, że wśród przymiotów, które są wymagane 
od prokuratora generalnego, są takie, których on nie 
spełnia, ponieważ co do nieskazitelności jego charak-
teru można mieć wątpliwości na podstawie faktów 
z jego życia. Nie wiem, czy nie powinni państwo 
powziąć refleksji na ten temat, dlatego że ortodok-
syjne trwanie przy jakimś projekcie jest… Cytując 
Orwella, powiem, że ortodoksyjność oznacza nie-
myślenie, brak potrzeby myślenia; ortodoksyjność 
to nieświadomość.

Mam nadzieję, że w formie żartu pani senator 
Czudowska i pan senator Pęk zarzucali nam, że albo 
zadajemy złe pytania, albo zdajemy za dużo pytań. 
Na konferencji zatytułowanej The Freedom of the 
Press w 1972 r. padło takie zdanie: jeśli wolność słowa 
w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia 
ludziom tego, czego nie chcą usłyszeć. To również 
słowa George’a Orwella, który napisał ostrzegawcze 
dzieła, które państwo świadomie czy nieświadomie, 
zamiast potraktować ironicznie, traktujecie poważnie 
i chcecie nam zafundować państwo jak z Orwella. 
W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy 
jest aktem rewolucyjnym – to również cytat z jednego 
z klasyków.

Przechodząc do konkretów, chcę powiedzieć, że 
podzielam zdanie pana senatora Borowskiego, iż tak 
daleko idąca zmiana funkcji prokuratora generalnego 
i ministra sprawiedliwości może jest przesadzona. 
Abstrahuję od tego, kto jest osobą, pod którą jest to 
szyte. Choćbyśmy nie wiem jak zaprzeczali, mini-
strem sprawiedliwości jest w tej chwili pan Zbigniew 
Ziobro. Podobną sytuację przerabialiśmy za czasów 
świętej pamięci pana ministra Religi, kiedy to nie 
było komunikacji między ministerstwem a NFZ i pan 
minister Religa swoim autorytetem i swoim stanow-
czym działaniem doprowadził do tego, że NFZ w pe-
wien sposób podporządkował się woli ministerstwa. 
Ustalono, kto jest ważniejszy i kto jest mniej ważny. 
Natomiast ciągle są to dwie… Moim zdaniem nic 
nie stoi na przeszkodzie, by zmienić umocowanie 
prawne, kompetencje i zależności prokuratora ge-
neralnego tak, aby ten urząd działał sprawnie i aby 
komunikacja między Ministerstwem Sprawiedliwości 
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(senator B. Klich) przeciętnemu obywatelowi, Janowi Kowalskiemu. To 
upolitycznienie procesu pozyskiwania materiałów, 
gromadzenia ich, czyli prowadzenia postępowania, 
jest fundamentalnym błędem tej ustawy.

W tamtym czasie, o którym mówię – państwo 
to chyba pamiętają – to „Nowiny Rzeszowskie” 
z Podkarpacia szybko opisały sprawę naszej celi 238. 
Łatwo było wówczas w ramach organu PZPR prze-
nieść, dostarczyć informację, która została upu-
bliczniona. I znowu muszę powiedzieć, że to są me-
chanizmy uniwersalne, które przy złej woli można 
zastosować. Biorąc pod uwagę tamte doświadczenia, 
też zasadniczo sprzeciwiamy się możliwości ujawnia-
nia osobom albo innym organom władzy, zwłaszcza 
osobom fizycznym, informacji o przebiegu śledz-
twa z zastosowaniem tak ogólnej klauzuli, jaką jest 
funkcjonowanie państwa. A ponieważ pod funkcjo-
nowanie państwa można podłożyć wszystko, można 
przekazać na zewnątrz każdą informację, każdą in-
formację, włącznie z przeprowadzeniem linczu pu-
blicznego na obywatelu, na każdym obywatelu Polski.

Oglądaliśmy film „Układ”, pamiętamy film 
„Układ”. Ten film jest oparty na życiowym doświad-
czeniu Pawła Reya i Lecha Jeziornego, żeby była peł-
na jasność – Pawła Reya, bardziej liberała, Lecha 
Jeziornego, bardziej konserwatysty. To 2 krakowskie 
postaci, postaci znaczące, jedna bardziej związana 
z obecną opozycją, druga bardziej związana z pań-
stwem. Obaj przeszli gehennę. Ten film opowiada 
o tej właśnie gehennie. I tak może się zdarzyć, ja nie 
mówię, w ilu przypadkach, ale to może się zdarzyć 
w przypadku każdego obywatela, jeżeli te mechani-
zmy zostaną wprowadzone do ustawy o prokuraturze.

Pani senator Czudowska na zakończenie powo-
łała się na mojego profesora i mistrza, u którego 
studiowałem w Papieskiej Akademii Teologicznej 
i słuchałem jego znakomitych wykładów z filozofii 
człowieka. Profesor Tischner nie tylko w swoich 
publikacjach, ale także w swoich wykładach nie-
zmiernie dużo uwagi poświęcał, jak pani wie, Pani 
Senator, problemowi wolności. Wolność była dla 
niego tym zagadnieniem, które starał się zgłębić 
najbardziej. Napisał nawet książkę o nieszczęsnym 
darze wolności, obawiając się tego, że wielu ludziom 
łatwo przyjdzie przehandlować uzyskaną wolność 
za bezpieczeństwo. Otóż ja pani gwarantuję, Pani 
Senator, że to się nie zdarzy w przypadku narodu 
polskiego, ponieważ naród polski jest zbyt dumny, 
żeby przehandlować naszą tak trudno odzyskaną 
wolność za fikcyjne bezpieczeństwo, które pod po-
zorem wczorajszej ustawy inwigilacyjnej czy dzi-
siejszej ustawy o prokuraturze pani i państwa obóz 
polityczny Polakom proponuje. Polacy na coś takiego 
nie pójdą, bo Polacy nie są ciemnym ludem. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku…)

ścia do państwa i jego instytucji, oraz po wystąpieniu 
pani senator Czudowskiej, która użyła, adekwatnego 
do rzeczywistości, sformułowania: włączenie pedału 
gazu.

Gdy ta ustawa spłynęła do Senatu, przypomnia-
ło mi się młodzieńcze doświadczenie z więzienia 
w Załężu, w którym spędziłem jakiś czas jako dwu-
dziestojednolatek, więzienia na Podkarpaciu. Gdy 
przebywałem w oddziale dla internowanych, pewien 
kapitan Służby Bezpieczeństwa, kapitan Ziobro – 
nie ma nic wspólnego z ministrem, żeby była pełna 
jasność, wolałbym nazywać go kapitanem Z. – pod-
słuchiwał i nagrywał pieśni, które śpiewaliśmy w celi 
nr 238 po to, żeby dodać animuszu i podtrzymać mo-
rale kolegów z oddziału dla internowanych. Nagle się 
okazało, że te podsłuchiwane i nagrywane pieśni stały 
się materiałem dowodowym w procesie wytoczonym 
nam, naszej czwórce o „publiczne lżenie i wyszy-
dzanie naczelnych organów państwa socjalistyczne-
go”. No, nie mogło być nic bardziej absurdalnego niż 
uznanie więzienia za miejsce publiczne. To podnosił 
nasz znakomity adwokat, świętej pamięci mecenas 
Kosiński, obrońca jeszcze oskarżonych w procesach 
stalinowskich. Prokurator K... A zresztą powiem: pro-
kurator Kałamarz – chyba jeszcze żyjący, choć już 
niepraktykujący – uzasadniał przed sądem, że jednak 
więzienie jest miejscem publicznym, zaś mecenas 
Kosiński twierdził, że miejsce publiczne to takie, do 
którego dobrowolnie można wejść i z którego do-
browolnie można wyjść, a więc więzienie miejscem 
publicznym być nie może. W końcu sąd przychylił 
się do zdania naszego mecenasa i po prostu nas unie-
winnił. Ale zdarzyło się to dopiero po zawieszeniu 
stanu wojennego, w październiku bądź w listopadzie, 
chyba w październiku 1982 r. Pewnego dnia proku-
rator Kałamarz podszedł do mecenasa Kosińskiego 
i powiedział mu: Panie Mecenasie, no teraz to ja już 
bym takiego zarzutu nie postawił, ale mi kazali – 
podkreślam – ale mi kazali.

Otóż oczywiście, że system, który Prawo 
i Sprawiedliwość tworzy w Polsce, nie jest odzwier-
ciedleniem systemu PRL, co do tego przynajmniej 
ja nie mam wątpliwości. Ale pewne mechanizmy są 
uniwersalne. I w tej ustawie to „ale mi kazali” ma 
swoje poczesne miejsce. Dlatego sprzeciwiamy się, 
radykalnie sprzeciwiamy się możliwości wydawa-
nia poleceń przez przełożonych każdego szczebla 
prowadzącemu prokuratorowi w sprawach i formal-
nych, i merytorycznych. Dlatego że będą tacy, jak 
prokurator Kałamarz, którzy zrobią to, co im każe 
przełożony. A ponieważ najwyższym przełożonym 
jest przełożony polityczny, czyli minister sprawie-
dliwości, możemy się spodziewać, że zdarzą się poli-
tyczne motywacje do zbierania materiałów przeciwko 
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aparat represji. Z lektury zapisów ustawy o proku-
raturze i ustawy o Policji wyłania się obraz państwa 
represyjnego, nieufnego, inwigilującego, a często 
także prowokującego. A próbkę działań, jakie umoż-
liwiają te uregulowania prawne, mieliśmy podczas 
wczorajszych obrad Sejmu – mam na myśli kazus 
posła, a jednocześnie wiceministra sprawiedliwości 
Patryka Jakiego. Nie jest to pocieszające… Dlatego 
z całą odpowiedzialnością będę głosowała przeciwko 
tej ustawie, bo nie jest ona ustawą dobrą. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do zabrania głosu pana senatora 

Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Bardzo dużo padło tutaj sformułowań, których 

nie chcę powtarzać, bo są dla mnie oczywiste. 
Jesteśmy w momencie, w którym naprawdę ważą się 
losy przyszłości prawa w Rzeczypospolitej i progu 
wolności – o tym jestem przekonany. Sam system 
działania, te nocne posiedzenia to jest jakaś groza dla 
Rzeczypospolitej, śmiech Europy. No ale widocznie 
takich czasów doczekaliśmy. Żyłem w gorszych, więc 
sobie może z tym poradzę.

Pomyślałem sobie kiedyś… Będąc posłem, byłem 
jedną z tych osób, która doprowadziła do tego, że 
senatorowie są wybierani w okręgach jednomanda-
towych. My nie jesteśmy przedstawicielami partii 
– choć ona, jeżeli pod jej szyldem występujemy, do-
daje nam splendoru – ale reprezentantami obywateli. 
I taka była ta idea. Wielu z was będzie niosło na sobie 
ciężar tych bardzo poważnych zarzutów, które padają 
na tej sali w stosunku nie tyle do samego procesu le-
gislacyjnego, ale do osoby, do przeszłości osoby, któ-
ra ma sprawować tę władzę. Przeszłość wskazuje… 
Chcę, żeby moi wyborcy, którzy teraz mnie oglądają, 
i wszyscy ludzie w Polsce zapoznali się z protokołem 
z posiedzenia Senatu, z zapisem wystąpienia pana 
senatora Marka Borowskiego, niezwykle precyzyj-
nego. W wielu punktach zgadzał się z tym pan profe-
sor Seweryński, który jest autorytetem w dziedzinie 
prawa. Ten autorytet w dziedzinie prawa w odpowie-
dzi na moje wczorajsze pytania, dlaczego robimy to 
tak szybko, zrzucił winę na Prezydium Senatu, na 
to, że… Że to nie jest jego wina, profesora prawa, 
nauczyciela akademickiego, odznaczonego… Ja jako 
człowiek naprawdę odpowiedzialny przed tymi ludź-
mi, którzy mi ufają, muszę powiedzieć, że to nie jest 
w porządku, Panie Profesorze. Pan powinien nam 
pomagać w tym procesie. Pan powiedział, że pan 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Ponieważ ostatnie słowa pana senatora Klicha ad-

resowane były do mnie, pozwolę sobie powiedzieć, 
Panie Senatorze, że myślałam, że wykaże się pan 
większym poczuciem humoru w odniesieniu do mojej 
wypowiedzi, w której przypomniałam słowa księdza 
profesora Tischnera.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta ustawa, o której dyskutujemy właściwie już 

drugą dobę, zmienia dotychczasowy model funkcjo-
nowania prokuratury, tworzy na powrót znaną z lat 
2005–2007 unię personalną między prokuratorem 
generalnym a ministrem sprawiedliwości i na powrót 
oddaje pełnię władzy w ręce polityka partii, funkcjo-
nariusza politycznego, ogarniętego manią poszuki-
wania, tropienia, a czasem kreowania przestępców, 
i to nie tylko wśród obywateli, ale także wśród funk-
cjonariuszy prawa, czego dowodem jest utworzenie 
w obrębie Prokuratury Krajowej Wydziału Spraw 
Wewnętrznych do postępowania w sprawie prze-
stępstw popełnianych przez sędziów, prokuratorów, 
asesorów itp. – art. 19 §4 ustawy o prokuraturze.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 § 2 prokurator 
generalny, czytaj: minister sprawiedliwości, dostaje 
uprawnienia do przekazywania informacji w dowol-
nym zakresie z toczącego się postępowania karnego 
bez uwzględnienia stanowiska prokuratora, który pro-
wadzi daną sprawę. Ta informacja może być przeka-
zana nie tylko organom władzy publicznej, mediom, 
ale także, w szczególnych przypadkach, każdej innej 
osobie. Brak definicji każdej innej osoby powoduje, 
że ja mogę domniemać, że to będzie rozmowa przy 
stoliku w kawiarni ze znajomym bądź z kimkolwiek. 
Ta „inna osoba” winna być zdefiniowana lub wykre-
ślona z zapisów ustawy. Mało tego, odpowiedzialność 
za wszelkie roszczenia powstałe w związku z prze-
kazywaniem tych informacji ponosi Skarb Państwa. 
Czyli osoba informująca jest zwolniona z jakiejkol-
wiek odpowiedzialności, przynajmniej finansowej.

Mówię o tym po to, by przekazać społeczeństwu 
polskiemu moje obawy co do przyszłości naszych 
swobód obywatelskich, niezależności, tajemnicy da-
nych wrażliwych itp., by zwrócić uwagę na obecny 
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(senator J. Fedorowicz) Otóż pan senator Marek Pęk poruszył tutaj spra-
wy związane z tym, że będzie lepiej tak, jak jest… 
Nie będę tu już z tym polemizował, bo już o tym 
mówiłem, nie będę do tego wracał, po prostu mamy 
tu różnicę poglądów. Z kolei kiedy tłumaczył, dla-
czego odbywa się to tak szybko, w ciągu jednego 
dnia, dlaczego w nocy przyjmuje coś Sejm, potem 
przychodzi to tutaj i my też pracujemy w nocy, to 
stwierdził, że mamy szczyt NATO i spotkanie mło-
dzieży, w związku z czym trzeba działać szybko, bo 
są zagrożenia, a opozycja przeszkadza. Ponieważ 
pan senator Marek Pęk jest młodym senatorem, to 
ja go po prostu przestrzegam przed tego rodzaju 
argumentacją. Może kiedyś znajdzie się w opozy-
cji i nie chciałbym, żeby go wtedy spotkały tego 
rodzaju zarzuty. Myślę, że wziął tutaj przykład 
z pani premier, a to nie jest w tym przypadku dobry 
przykład. Pani premier, będąc w Koniecpolu, jak 
wiadomo, obiecała wodociąg. Następnie zamieściła 
na Twitterze taką krótką informację, gdzie powie-
działa, co następuje: w Koniecpolu od dłuższe-
go czasu nie ma wody; tym się trzeba zająć, a nie 
jakimiś politycznymi przepychankami. I ostatnie 
zdanie: opozycjo, daj pracować! (Wesołość na 
sali) Wynikało z tego, że opozycja przeszkadza 
w uruchomieniu wodociągu w Koniecpolu. A więc 
bardzo proszę pana senatora Marka Pęka, przez 
sympatię dla jego ojca i dla niego samego, żeby 
nie szedł tą drogą.

Teraz druga wypowiedź, pana senatora 
Seweryńskiego. To jest stały punkt programu – pan 
senator mnie komplementuje, ja komplementuję jego. 
Otóż pan senator argumentował, że te przepisy, które 
budzą takie wątpliwości, dotyczące na przykład tego, 
że można informować kogoś, kto jest w ogóle poza 
całym śledztwem, dochodzeniem itd., dają się wyja-
śnić interesem obywatela. I podał przykłady, muszę 
powiedzieć, dość abstrakcyjne, na przykład taki, że 
będzie się informować oficera łącznikowego albo ko-
goś, kto jest zagrożony itd. Ja tego nie neguję, takie 
przypadki mogą się zdarzyć. Mnie tylko chodzi o to, 
że my nie urodziliśmy się wczoraj, my już wszystko 
widzieliśmy i wiemy, że te informacje nie dotyczyły 
oficerów łącznikowych. (Wesołość na sali) Po prostu. 
A więc ja bym proponował, żeby mieć trochę pamięci 
historycznej.

Powiedział również, że przecież jest kontrola są-
dowa i jest kontrola polityczna. Co do sądowej się 
zgadzam – rzeczywiście można zawsze złożyć skar-
gę, zażalenie do sądu i czekać na rozprawę, ale z tą 
polityczną to jest trochę kłopot. No pytam: jaka jest 
kontrola polityczna wobec pana wiceministra Patryka 
Jakiego? No jaka? Co można zrobić? Nie można go 
odwołać, nie można go pozwać do sądu, bo za chwi-
lę przeprosił, ale co powiedział, to powiedział. I co 
można zrobić, kiedy pan minister Ziobro urządzał 

będzie głosował za tą ustawą. Ja się nie dziwię, bo 
przecież pan jest przedstawicielem tej formacji. Ale 
jeżeli udało nam się doprowadzić do sytuacji, która 
jest w wielu krajach europejskich – tam gdzie jest 
prawdziwa demokracja, prokurator jest absolutnie 
niezależny, a przede wszystkim nie jest politykiem… 
Pan Seremet, krakowski sędzia i autorytet w tej dzie-
dzinie, o czym pan minister Święczkowski świetnie 
wie, bo kończył nasz uniwersytet, w moim pojęciu 
bardzo sprawdził się na tym stanowisku. I mam tu 
kompletnie inne zdanie niż państwo. Nie jest ła-
two w takiej nowej, świeżej demokracji sprawować 
taką niezależną władzę, którą otrzymał. Spotykał się 
z wieloma problemami, ale to jednak jego na to sta-
nowisko zaprzysiągł pan świętej pamięci prezydent 
Lech Kaczyński. No więc jeżeli teraz to zmienia-
my, jeżeli na czele prokuratury będzie stał polityk 
o takiej renomie, o jakiej słyszeliśmy, to będzie to 
w moim pojęciu, mówiąc delikatnie, ogromny krok 
w tył. Mówię to z niepokojem. Zauważyliście, że 
staram się czasami, żeby ta sala stała się miejscem, 
w którym można sobie i pożartować, i porozmawiać. 
Wielu z nas jest przyjaciółmi i serdecznie… Ale 
nie będę się czuł odpowiedzialny za to, co się może 
zdarzyć, a przeszłość pozwala mi myśleć, że może 
się zdarzyć wiele rzeczy trudnych, o których… Da 
Bóg, żebyśmy nawet nie próbowali o nich śnić.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, za umoż-
liwienie mi wystąpienia. Jestem pełen jak najgor-
szych przeczuć również dlatego, że Senat to są ludzie 
wykształceni i przygotowani. I jeżeli nawet tu nie 
uwzględniacie naszych poprawek – co prawdopodob-
nie się okaże – to znaczy, że ta forma demokracji na 
razie się nie sprawdza. I obym był złym prorokiem, 
ale mnie się wydaje, że zmierzamy w kierunku pań-
stwa, o którym naprawdę… Jako syn żołnierzy, któ-
rzy oddali za Polskę zdrowie i życie, o takim państwie 
nie myślałem, a takie państwo nam grozi. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zapraszam pana marszałka Borowskiego do za-

brania głosu w dyskusji.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym się odnieść do trzech wypowiedzi. 

Najpierw do wypowiedzi pana senatora Marka 
Pęka… Mówiąc szczerze, to wzruszenie ściska mnie 
za gardło, bo przez 20 lat spierałem się z jego ojcem, 
teraz będę się spierał z synem, a ponieważ jestem 
długowieczny, to może jeszcze z wnukiem. (Wesołość 
na sali) (Oklaski)



217
9. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. 

Łączne rozpatrzenie punktów 5. oraz 6. porządku obrad Senatu (cd.)

(senator M. Borowski) postaci rzeczy, że sposób potraktowania tych ludzi, 
i to publiczny, był niewłaściwy.

Wreszcie jeśli chodzi o tę sprawę afery gruntowej, 
to ja w sprawie tych taśm… Czy one były utajnione, 
czy nie, to jest dla mnie obojętne. Ja mówiłem o tym, 
przypominałem całą tę historię tylko po to, żebyście 
państwo wiedzieli, co to był za wyrok, o którym mó-
wiłem, i skąd to uzasadnienie się wzięło. I dlatego 
jeszcze na chwilę wracam do tego uzasadnienia, żeby 
nie było wątpliwości, i głównie o to właśnie mi cho-
dziło, że tu sąd stwierdził – zaznaczam: sąd stwier-
dził – określone działania pana ministra, prokuratora 
generalnego Zbigniewa Ziobry. A są to działania, 
które muszą budzić wątpliwości, i to daleko idące. Bo 
czytamy: treść rozmowy telefonicznej z dnia 13 lipca 
2007 między panem Zbigniewem Ziobrą a panem 
Netzlem zmierzała do wezwania Jaromira Netzla na 
przesłuchanie, niemniej dziwić może to, że działań 
takich podejmuje się prokurator generalny, będący 
wówczas jednocześnie ministrem sprawiedliwości. 
I dalej: trudno notabene byłoby odpowiedzieć na py-
tanie, do której grupy zadań prokuratora generalnego, 
zakreślonych wówczas obowiązującą ustawą, nale-
żałoby wpisać wezwanie świadka. A pan prokurator 
generalny wzywał go, zachęcał go, żeby był świad-
kiem w sprawie przecieku, którego sprawy notabene 
nie prowadził. Bo Zbigniew Ziobro, jako ówczesny 
prokurator generalny, nie był organem, który bezpo-
średnio przeprowadzał czynności dowodowe, takie 
jak przesłuchanie świadków. Dalej: zdaniem sądu, 
skoro intencją przesłuchującego miało być wykazanie, 
że inny ze świadków zeznaje nieprawdę, to uprzed-
nie informowanie Jaromira Netzla o tym, z czyjego 
powodu będzie przesłuchiwany, jest już dla przesłu-
chiwanego sygnałem, który może naprowadzać go na 
kierunek, w jakim jego zeznania mogą czy powinny 
zmierzać. Dalej: w ocenie sądu nie można uznać za 
właściwe budowania takich relacji pomiędzy osobą 
piastującą stanowisko nie tylko ministra sprawiedli-
wości, ale też prokuratora generalnego uprawnionego 
i jednocześnie zobligowanego do nadzorowania po-
stępowań karnych, a osobami będącymi świadkami 
w tak ważnych śledztwach.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas już minął 
bardzo dawno.)

Tak jest.
Jeszcze ostatni cytacik: nie jest rolą prokuratora 

generalnego informowanie świadka o przedmiocie 
danego postępowania, wyprowadzanie go z błędu, na 
jakim wycinku rzeczywistości koncentruje się uwaga 
śledczych, nawet gdy świadkiem tym jest prezes za-
rządu spółki giełdowej z udziałem Skarbu Państwa. 
A więc, proszę państwa, tego się trzymajmy, a nie 
tamtych spraw. Ja do pana ministra Święczkowskiego 
i jego roli w tej sprawie nie mam żadnych uwag. 
Dziękuję. (Oklaski)

konferencje, na których oskarżał ludzi, a potem, po 
8 latach okazywało się, że są niewinni? No jaka tu 
jest kontrola polityczna? Tu, na bazie tego argumen-
tu, nawet po 4 latach nie da się zmienić rządu, bo 
przecież rozprawa jeszcze trwa. A więc niestety nie 
ma takiej kontroli.

Ja myślę, że my przecież – i to kieruję do pana 
profesora –prosimy tylko o to… Wiadomo, że ko-
alicja… a w tej chwili nie koalicja, a rządzący mają 
swój pogląd i realizują swoją ideę. Ale my prosimy, 
żeby po prostu wejrzeć w pewne sprawy i może coś 
poprawić. Jeżeli tego się nie robi notorycznie – bo to 
jest już któraś ustawa budząca poważne kontrowersje, 
do której żadna poprawka nie przechodzi – to jest to 
już jakiś rodzaj zaślepienia i to jest niebezpieczne.

I wreszcie to: pan senator Seweryński powiedział, 
że ministrowie przychodzą i przemijają. No, proszę 
państwa, minister Ziobro nie przemija!

(Wesołość na sali)
No nie przemija. Jest jak wańka-wstańka. A już 

pomijając w tej chwili kwestię pana ministra Ziobry, 
powiem tak: jeżeli jacykolwiek ministrowie narobili 
szkód – a byli różni tacy w różnych rządach – to oni 
oczywiście przeminęli, ale szkody zostały. I te szkody 
trzeba było potem bardzo długo odpracowywać. No 
wszyscy państwo to wiecie, bo raz byliście rządzący, 
raz w opozycji… Wszystko już wiecie.

Trzecia sprawa. Chciałbym się odnieść do tego, 
co powiedział pan minister Święczkowski, który – co 
zrozumiałe – broni szefa i argumentuje, tyle tylko, 
że troszkę obok tego, co ja mówiłem. Jeśli chodzi 
o doktora Garlickiego, to on rzeczywiście został ska-
zany za przyjmowanie, że tak powiem, datków, czyli 
za korupcję. Ale przecież ja nie o tym mówiłem. Ja 
mówiłem o oskarżeniu go o zabójstwo, o zabicie pa-
cjenta. I w tej sprawie nie ma w ogóle wątpliwości: nie 
wolno było powiedzieć tego, co powiedział minister 
Ziobro.

Jeżeli chodzi o mafię węglową… Tak jest, mafia 
węglowa, był wyrok itd., itd. Ale ja mówiłem o tym, 
że pewna praktyka publicznego upokarzania ludzi, 
którą stosował pan minister Ziobro, doprowadziła do 
tragedii w wypadku pani Blidy – której notabene nic 
nie udowodniono.

Teraz to, że wyroki… że długa praca prokuratu-
ry, sądów czy umorzenia stały się standardem – tak 
powiedział pan minister – i że mamy wiele preten-
sji i do pracy prokuratury, i do pracy sądów. Co do 
tego to absolutnie zgoda. No, naprawiajmy to, popra-
wiajmy to, w porządku. Tylko to nie zmienia postaci 
rzeczy, że kogoś oskarżono publicznie, a potem, po 
wielu latach, okazało się, że jest niewinny. Być może 
poprawimy system sądowniczy i nie będzie tak się 
działo po 8,5 roku, tylko po 4 latach, ale to nie zmieni 



218
9. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. 

Łączne rozpatrzenie punktów 5. oraz 6. porządku obrad Senatu (cd.)

Senator Marek Borowski:

A więc mamy już bardzo zawężone w tej chwili pole 
dyskusyjne. Rozumiem, że co do reszty spraw nie ma 
wątpliwości. A więc tylko w tej sprawie powiem, że sąd, 
owszem, nie odniósł się do tej sprawy, mówiąc, co na-
stępuje: oczywiście w wypadkach niecierpiących zwłoki 
można wzywać świadka telefonicznie, o czym stanowił 
art. 137 k.p.k. niemniej niecodzienne jest, aby takich 
czynności dokonywał prokurator generalny – minister 
sprawiedliwości, który tej sprawy po prostu nie prowadzi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski: Przełożony 
może pomagać.)

(Senator Piotr Zientarski: I o to chodzi.)
To jest sprawa pierwsza. A druga, Panie 

Ministrze…
(Rozmowy na sali)
To ja czytałem przecież…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: No ale bardzo 

proszę o ciszę.)
Druga, co ja czytałem… No, to nie były zwykłe 

wezwania typu dzwonię i mówię: „Proszę pana, proszę 
się stawić tu i tu”. To były dłuższe rozmowy, w któ-
rych pan Netzel był informowany o różnych rzeczach 
dotyczących przebiegu śledztwa. Mówiono mu, jaka 
jest jego rola i że – tak powiem – lepiej byłoby, żeby się 
stawił itd., itd. No więc to już było zwyczajnie za dużo. 
I o tym właśnie sąd mówi. I dlatego mówię, że minister 
sprawiedliwości – prokurator generalny, który w ten 
sposób postępuje, traci ten przymiot nieskazitelności, 
który pozwoliłby mu tę funkcję piastować, zwłaszcza 
gdy ustawa daje takie możliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Panowie, ale my nie prowadzimy dys-

kusji, teraz jest czas na wystąpienia. Pan marszałek 
Borowski…

(Senator Janina Sagatowska: Wykorzystał czas.)
…z całym szacunkiem, Panie Marszałku – miał 

na drugą wypowiedź 5 minut. Wypowiadał się pan 
ponad 10 minut, a teraz prowadzicie panowie ze sobą 
dyskusję. Ja chciałbym jednak powrócić do właści-
wej dyskusji, chyba że pan minister bardzo nalega na 
kontynuowanie tego…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości Bogdan Święczkowski: Nie, nie.)

(Głos z sali: To nic nie da.)
Panie Senatorze Chróścikowski, zapraszam.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu, ale siedząc wczoraj 

i dzisiaj i przysłuchując się tej debacie… No, powiem 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan minister, bardzo proszę, w trybie sprostowa-

nia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:

Szanowni Państwo! Muszę co do tej ostatniej 
kwestii się wypowiedzieć, albowiem wyroki sądu 
trzeba i należy oceniać. Są nawet formy prawne, czyli 
glosy, pisane do wyroków przez wybitnych praw-
ników. A zatem mogę powiedzieć tak: no niestety, 
sąd, który sporządzał to uzasadnienie, nie do końca 
chyba zna procedurę karną obowiązującą w polskim 
procesie karnym od kliku dziesięciu lat, Szanowni 
Państwo. Otóż prokurator, w tym prokurator gene-
ralny w tamtym czasie, mógł wykorzystywać normy 
kodeksu postępowania karnego polegające na wzy-
waniu świadków także w sposób telefoniczny. To nie 
jest żadne novum, wymysł. Taka możliwość istnieje 
także w chwili obecnej, jeżeli zaszłaby taka potrze-
ba. Prokurator może telefonicznie, faksowo, mailowo 
wezwać świadka, jeżeli widzi taką potrzebę. Nie jest 
to żadne novum ani żaden wymysł pana ministra 
Zbigniewa Ziobry. Także w pozostałym zakresie za-
pisy tego uzasadnienia budzą moje duże wątpliwości, 
ale powtarzam: to świadczy tylko o odmiennej inter-
pretacji zapisów obowiązującej procedury. Pragnę 
zwrócić państwa uwagę, że w tamtym stanie praw-
nym, jak i w obecnym stanie prawnym prokurator 
generalny mógł i może de facto i de iure prowadzić 
postępowanie karne. To, że to się nie dzieje czy nie 
działo, wynika z pewnego zwyczaju, ale przepisy 
prawa na to pozwalały i pozwalają. To, że prokurator 
generalny starał się doprowadzić do przesłuchania 
ważnego i istotnego świadka w tak bulwersującej 
wtedy opinię publiczną sprawie, istotnej z punktu 
widzenia bezpieczeństwa państwa, chwała mu za to. 
Ja bym chciał, żeby w przyszłości każdy mój prze-
łożony wykazywał taką chęć pomocy prokuratorowi 
śledczemu w realizacji jego zadań. Zresztą zachęcam 
z tej mównicy każdego prokuratora przełożonego do 
jak największego wspierania podwładnych prokurato-
rów śledczych w zakresie prowadzenia postępowania. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie…
(Senator Marek Borowski: Sprostowanie.)
Pan marszałek Borowski, bardzo proszę.
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(senator J. Chróścikowski) Więc nie mówcie tutaj, że wy tak pracujecie, bo my 
wam utrudniamy. My wam nie utrudniamy, napraw-
dę, to wy utrudniacie sami sobie. To wy w Wigilię 
przedłużaliście procedowanie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jezus Maria, chyba 
Bóg opuścił senatora.)

To wy przedłużaliście w Nowy Rok. To wy prze-
dłużacie pracę w ten sposób, że chcecie mieć nieskoń-
czoną możliwość wykorzystania regulaminu.

(Głos z sali: Zgodnie z prawem.)
Zgodnie z prawem, ja tego nie podważam, może-

cie wykorzystywać regulamin. Robicie to świadomie 
i mówicie, że świadomie to robicie w obronie demo-
kracji. Ja się zastanawiam, czy my łamiemy demokra-
cję w ten sposób, że ustanawiamy prawo. To wyborcy, 
słuchając programu Prawa i Sprawiedliwości, świa-
domie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. My w pro-
gramie wyborczym mówiliśmy przecież o tym, że 
przywrócimy…

(Głos z sali: Ale to było…)
W programie wyborczym mówiliśmy o tym, że 

przywrócimy nadzór, i nikt tego… Przecież wyborcy 
świadomie głosowali i tego chcieli.

(Senator Bogdan Klich: 19%.)
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Więc proszę nie mówić, że ja będę głosował nie-

świadomie, albo kolega jeden czy drugi, skoro myśmy 
wyborcom obiecali, że to zrobimy. To będzie świa-
dome głosowanie moje i innych kolegów, bo powie-
dzieliśmy to w kampanii wyborczej. Nie będziemy 
oszukiwać swoich wyborców.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
Proszę nam nie wmawiać tego, że my postępujemy 

bez refleksji. To jest przemyślane działanie.
Oczywiście, prawo może być niedoskonałe. 

Wyście, państwo poprzednio wielokrotnie… Ja pa-
miętam, ile poprawek zgłaszaliśmy, ile pytań zada-
waliśmy. I co państwo mówili? Nie, bo nie. Taka była 
odpowiedź. Wy dzisiaj żądacie odpowiedzi. A jak 
wtedy odpowiadali ministrowie? Odpowiedź była, 
bo to też jest odpowiedź. Tak nam wtedy odpowia-
daliście, przecież nie było inaczej. Teraz nagle oprzy-
tomnieliście i mówicie, że pan minister wam nie od-
powiedział na pytanie. A ile myśmy zadawali pytań?

(Senator Bogdan Borusewicz: Przez 17 godzin…)
Myśmy też godzinami prowadzili debaty, tylko 

myśmy nie nocą je prowadzili, ale w dzień. A wy 
świadomie to robicie, żeby pokazać wyborcom, że 
was Prawo i Sprawiedliwość zmusza do pracy nocą. 
A to wy nas zmuszacie do pracy nocą. Tak, ja to po-
wiem: wy, to wy nas zmuszacie, a nie my. I dzisiejsze 
posiedzenie jest tego przykładem. Przykład mieli-
śmy wczoraj o godzinie 2.00 w nocy. To też był tego 
przykład. Więc nie mówcie, że my zmuszamy was do 
pracy nocą, bo to wy zmuszacie nas do tego, żebyśmy 
pracowali dłużej.

szczerze, że niektórzy mówią takie słowa, które czę-
sto pobudzają nas do tego, żeby przyjść i powiedzieć 
kilka słów.

Zarzucacie nam państwo, że to jest głosowanie bez 
refleksji, bez niczego. Zarzucacie nam takie rzeczy, tu 
padają takie słowa… co po prostu nam trochę uwła-
cza. No, refleksję to my mamy. Ale i pamięć mamy. 
Mówicie państwo takie słowa, że to jest państwo to-
talitarne, że będzie państwo opresyjne, gdy teraz będą 
te nowe rozwiązania. Używacie takich słów.

Ja jestem człowiek z Solidarności – siedzi tu wielu 
ludzi z Solidarności, o rodowodach solidarnościo-
wych – i ja się dziwię, że mamy takie…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
…zaburzenia pamięci. Bo jak rozmawiamy na ko-

rytarzu, gdzie się spotykamy i wymieniamy poglądy, 
to jest tak: „No tak, tak było. My wtedy byliśmy rzą-
dzącymi, dzisiaj wy jesteście rządzącymi”, i tak: „No, 
my byliśmy w opozycji, to rozumiemy”. Wszyscy 
wiedzą, że nastąpiła tylko zamiana: przedtem było 
60 z tej strony, a teraz jest 60 z drugiej strony, więc 
w zasadzie jest to samo, tylko że są inne strony.

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
(Senator Bogdan Klich: Zupełnie nie.)
No tak, arytmetyka tak mówi. I koledzy sami to 

potwierdzacie w rozmowach prywatnych, potwier-
dzacie: tak było poprzednio. A dzisiaj powtarzacie, 
że tak nie było. No ja przepraszam, ale jestem już 
piątą kadencję w tym Senacie i mam trochę pamięci. 
Pamiętamy, jak było za AWS, pamiętamy, jak siedzie-
liśmy tu za AWS do 3.00 rano i głosowaliśmy. No, 
pamiętamy to. Więc nie mówcie, że nie było pracy 
nocą, że nie ma pracy nocą.

Ale chcę zwrócić uwagę, że to wy, państwo, wpro-
wadzacie tę pracę nocną. To nie my chcemy tej nocnej 
pracy, to wy przedłużacie obrady, ciągle zgłaszając 
wnioski o przerwy albo sprawdzenie kworum, jeden 
wniosek, drugi wniosek. I co z tego wniosku, skoro 
wy nie głosujecie? Siedzicie na tej sali… My po tej 
stronie siedzimy, głosujemy, a wy nie bierzecie udzia-
łu w głosowaniu, ale stawiacie wniosek formalny o to, 
żeby głosować.

No jak wy się zachowujecie? No, powiedzcie przed 
wyborcami: czy to jest moje kłamstwo, że nie bierze-
cie udziału w głosowaniu? Że przedłużacie ciągle 
tę naszą nocną pracę? Przecież wyborcy obserwują.

(Senator Piotr Zientarski: Nas też.)
Wyborcy obserwują i dzwonią do nas. Tak, dzwo-

nią do nas.
(Głosy z sali: Do nas też dzwonią.)
I piszą też esemesy, piszą maile, do nas piszą, nie 

tylko do jednego czy drugiego pana senatora.
(Senator Leszek Czarnobaj: Szczególnie do 

Fedorowicza piszą.)



220
9. posiedzenie Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. 

Łączne rozpatrzenie punktów 5. oraz 6. porządku obrad Senatu (cd.)

(senator J. Chróścikowski) Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zacytuję tutaj mojego kolegę, senatora Koguta, 

i powiem, że nie miałam dzisiaj zamiaru zabierać 
głosu, ale sprowokowały mnie wypowiedzi niektó-
rych senatorów. W związku z tym stoję tutaj przed 
państwem i, też jako była działaczka Solidarności, 
chciałabym krótko odpowiedzieć tobie, Jurku.

Pracujemy nocą dlatego, że po prostu nie mamy 
możliwości wcześniejszego otrzymania materiałów 
i zapoznania się z nimi. Dlatego, jeśli chcemy przy-
zwoicie podejść do dyskusji, musimy wypytać osoby 
kompetentne, które mamy do dyspozycji. I w związku 
z tym pytamy. I potem, że tak powiem, zgodnie ze 
swoim sumieniem głosujemy.

Panie Senatorze, każdy z nas będzie w dniu dzi-
siejszym podejmował decyzję zgodnie ze swoim 
sumieniem. A jaka to będzie decyzja… Jeszcze raz 
powtórzę: każdy zdecyduje zgodnie ze swoim sumie-
niem. Tylko proszę nam nie zarzucać, że pracujemy 
w nocy. Możemy przełożyć dyskusję. Ja wczoraj pro-
ponowałam, żeby przełożyć dyskusję na następne po-
siedzenie, nie jesteśmy bowiem ograniczeni żadnymi 
terminami Trybunału Konstytucyjnego, że tak po-
wiem, nie stoi wróg u bram. Tak więc zaproponowa-
łam wczoraj podczas posiedzenia komisji: przełóżmy 
procedowanie nad tą ustawą na następne posiedzenie, 
nic się nie stanie, przyjedziemy w przyszłym tygo-
dniu, kiedy chcecie, jesteśmy gotowi, proszę bardzo. 
Tak że wspomniany zarzut jest nietrafiony.

Również podczas posiedzenia komisji – ja się do 
tego odniosę – już na wstępie pani legislator również 
stwierdziła, że także nie może się odnieść we wła-
ściwy sposób do omawianych zapisów z uwagi na to, 
że miała za mało czasu. W związku z tym propono-
wała… mówiła, że jest gotowa w przypadku dalszej 
dyskusji, dalszej procedury porządnie przygotować 
materiał i propozycje zmian. To jest ustawa ustrojowa, 
bardzo obszerna. I chciałabym przypomnieć, Panie 
Senatorze, że otrzymaliśmy materiał – właściwie to 
nie tyle materiał, ile zawiadomienie czy informację 
o tym, że jest on zamieszczony w internecie – po 
1.00 w nocy, kiedy ludzie już spali. A przynajmniej 
ja spałam. A chciałabym przypomnieć, że w uwagach 
szczegółowych pani legislator zapisała – ja wczoraj 
zapytałam pana ministra, dlaczego państwo nie zwró-
ciliście na to uwagi – że… Ja zacytuję: „W szcze-
gólności poniższe poprawki pomijają zastrzeżenia 
czysto językowe, część wad ustawy polegających na 
stosowaniu niewłaściwej terminologii bądź też braku 
spójności wewnętrznej wynikającej z określania tych 
samych desygnatów za pomocą różnych wyrazów 
tudzież sformułowań. Pogłębionych rozważań wy-
magałaby również kwestia poszanowania gwarancji, 
które zawarte są w obowiązującym ustawodawstwie 

Powiem szczerze, pisanie prawa i konstytucji… 
Przepraszam, ale ja pamiętam, jak wyglądało pi-
sanie prawa, pisanie konstytucji. Prezydentem był 
Wałęsa. I co w konstytucji zapisywał? Gdyby było 
wiadomo, że kto inny będzie prezydentem, to jaka 
by była konstytucja? Prawa prezydenckie byłyby 
zupełnie inne. Ale ograniczano prawa prezydenta, 
ograniczano tzw. małą konstytucję. Pamiętamy, 
że wtedy w małej konstytucji był zapis, że par-
lament mógł decydować w momencie, kiedy try-
bunał orzekł, tylko trzeba było mieć 2/3 głosów. 
Parlament miał prawo, a wtedy zapisano, że parla-
ment już nie ma prawa.

(Senator Piotr Zientarski: Bardzo dobrze.)
Tak przyjęto. Część społeczeństwa głosowała 

przeciw. Myślę, że na tej sali wielu było takich, 
którzy głosowali przeciw konstytucji. Ja sam przy-
znaję się, że walczyłem i byłem z Solidarnością 
rolniczą, pracowniczą, byliśmy przeciwko tamtej 
konstytucji, bo wiele rzeczy nam się nie podoba-
ło. Przypomnijmy to sobie, ja mam odwagę to po-
wiedzieć. Robiliśmy całą akcję przeciwko tej kon-
stytucji, którą dzisiaj mamy. Przegłosował naród. 
Trudno. Honorujemy ją.

Ale to nie znaczy, że ona jest tak doskonała, że nie 
należałoby jej zmienić. Może trzeba się zastanowić 
nad tym, czy nie przywrócić parlamentowi możliwo-
ści, żeby 2/3, jak zmienia konstytucję, to 2/3, żeby 
te 2/3 miały możliwość wypowiedzenia się, tak jak 
było w małej konstytucji. Może trzeba się nad tym 
zastanowić. Ja nie mówię, że to jest najlepsze rozwią-
zanie, ale może.

Nad wieloma rzeczami w prawie można się zasta-
nawiać. I dzisiaj zarzucanie człowiekowi… Przecież 
my nie tworzymy takiej ustawy, która ma być tylko 
i wyłącznie dla obecnego ministra. To jest ustawa, 
która ma funkcjonować dalej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To trzeba głosować 
przeciw.)

To nie jest tylko dla tego ministra. W związku 
z tym proszę nie wmawiać nam bez przerwy, że 
ten minister, ten minister, ten minister. My two-
rzymy prawo i prawo ma służyć. Proszę nie wma-
wiać cały czas tego, co tutaj wmawiacie, że Prawo 
i Sprawiedliwość będzie budowało państwo totalitar-
ne, opresyjne, inwigilacyjne, bo ja o tę Solidarność 
walczyłem, o tę wolność walczyłem z wieloma mo-
imi kolegami i nie wyobrażam sobie, abym głosując, 
głosował za państwem totalitarnym, inwigilacyj-
nym. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zapraszam do zabrania głosu panią senator Sztark.
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(senator G. Sztark) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Zapraszam pana senatora Pęka.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zacznę od nawiązania do wypowiedzi pana sena-

tora Borowskiego. Ja również jestem wzruszony fak-
tem, że przez wiele lat toczył pan wytrawne polemiki 
z moim tatą, a teraz toczy pan ze mną. Ale muszę po-
wiedzieć panu, Panie Senatorze, że jak mówię o tym, 
że nieśmiało próbuję z panem toczyć jakieś polemiki 
czy na posiedzeniu komisji, czy teraz na posiedzeniu 
plenarnym w Senacie, to mój doświadczony ojciec 
mówi: synu, uważaj, uważaj, jeśli chodzi o senatora 
Borowskiego. Ale oczywiście mówię to w tym kon-
tekście, że jest pan na pewno bardzo doświadczonym 
polemistą. Jeżeli chodzi o wnuka, to tutaj muszę po-
wiedzieć, że oczywiście życzę panu gorąco, żeby pan 
też kiedyś toczył polemiki z wnukiem mojego ojca, 
czyli z moim synem, ale teraz on ma dopiero 4 lata, 
więc…

(Senator Jerzy Fedorowicz: O, jakie sympatycz-
ne…) (Wesołość na sali)

Ale myślę, że czas szybko minie, a senator 
Borowski będzie nadal w Senacie.

Wracając do rzeczy, powiem tak. Właściwie pan 
senator Chróścikowski tutaj już podjął ten temat. Ja 
tylko chciałbym powiedzieć, żebyśmy jednak nie pa-
trzyli na tę ustawę jak na ustawę pisaną pod jednego 
pana ministra Ziobrę. Myślę, że nasze ambicje są jed-
nak dużo większe. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi 
o to, że dajemy takie duże uprawnienia ministrowi 
sprawiedliwości, to my to rozwiązanie przyjmiemy 
jako środowisko polityczne z całym dobrodziejstwem 
inwentarza – albo nam to wyjdzie, albo nam to nie 
wyjdzie, i poniesiemy ewentualną negatywną odpo-
wiedzialność polityczną wprowadzenia takiego roz-
wiązania. Czyli to nie jest tak, że z tego płyną tylko 
takie prymitywne korzyści dla naszego środowiska. 
Bo państwo często próbujecie przedstawiać to tak, 
że minister Ziobro i jakieś jego grono najbliższych 
współpracowników będzie realizowało swoje nie-
cne cele. Myślę, że to rozwiązanie jest też bardzo 
przejrzyste i jasne, jeśli chodzi o odpowiedzialność 
polityczną, pełną odpowiedzialność za politykę karną 
w naszym kraju. Tak jak mówiłem wcześniej, a co 
chcę podkreślić, to jest, wbrew temu, co państwo 
mówicie, rozwiązanie dużo bardziej przejrzyste, jasne 
i jednoznaczne również dla obywateli. Jeżeli polityka 
walki z przestępczością będzie szła słabo, to będzie 
wiadomo, kto za to odpowiada. Teraz nie za bardzo 
wiadomo, jest taki jakiś dwugłos ustrojowy – jest 

odnoszącym się do regulowanej sfery. Ich pominięcie 
może bowiem prowadzić do postawienia zarzutu na-
ruszenia zasady zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa, wywodzonej z art. 2 Konstytucji”. 
Tak więc mówimy o przyzwoitej legislacji. I czy 
chcecie państwo, żeby z tymi błędami… Bo dzisiaj 
przegłosujecie państwo wspomnianą ustawę. I z tymi 
wszystkimi zapisami, z tymi wszystkimi błędami 
znajdzie się ona w Dzienniku Ustaw. Czy to nie jest 
wstyd? Przynajmniej nad wspomnianymi błędami 
byśmy popracowali.

Następna kwestia. Pan profesor Seweryński, któ-
rego naprawdę bardzo szanuję, powiedział wczoraj, 
a dzisiaj to powtórzył, że przynajmniej – w dniu 
dzisiejszym można tak stwierdzić – jest to ustawa 
o szczerych zapisach. Tak. I to jest właściwa odpo-
wiedź. Szczera – być może tak. Ale czy bezpieczna? 
Po dzisiejszej wypowiedzi pana ministra ja bym się 
jednak trochę obawiała. I powinniśmy się jednak… 
Powinna nas wszystkich tutaj, po wspomnianej wy-
powiedzi, obowiązywać odrobina refleksji.

Chcę się odnieść również do tekstów, które często 
padają z ust… Ja żałuję, że nie ma tutaj senatora Koguta, 
bo on był – ja również – działaczem Solidarności. I ja 
pamiętam, proszę państwa… Przypomnę to jednak, bo 
pojawiają się takie odniesienia. W stanie wojennym, 
proszę państwa, prokurator w jednym dniu, nie widząc 
możliwości zatrzymania i postawienia mi zarzutów 
– powiedział, że też jest osobą wierzącą – wypuścił 
mnie do domu, po czym za 2 dni z tego samego arty-
kułu, a był to zarzut modlitwy bez wymaganej zgody 
odpowiedniego organu administracji państwowej, tak 
było, otrzymałam 3 miesiące bezwzględnego aresztu. 
Pamiętam dziś twarz tego prokuratora, proszę państwa, 
który ze spuszczoną głową wygłosił odpowiednią for-
mułę, wręczył mi dokument, po czym przywieziono 
mnie z zakładu pracy i odwieziono, tak jak stałam, 
w sukience, do aresztu śledczego. Było mi go po pro-
stu, po ludzku szkoda. I dziś po 30 latach od tamtych 
wydarzeń nie chciałabym, żeby prokuratorzy na pod-
stawie art. 34 §1 i §2 czy art. 7 §3 i §4 musieli mieć 
podobne dylematy: praca czy zwykła przyzwoitość 
ludzka? Mogą to być oczywiście jednostkowe sytuacje 
i być może wyolbrzymiam, ale nie pozwólcie państwo, 
aby szybki tryb zniweczył możliwość przyjęcia dobrej, 
przyzwoitej ustawy. Przypomnę, że zlot młodzieży jest 
dopiero w czerwcu, a w wielu z nas mieliście zwolen-
ników zmian w prokuraturze – ja sama jestem takim 
zwolennikiem, bo widzę wiele wad i konieczność 
wprowadzenia zmian w prokuraturze – więc mogliście 
nas bardzo łatwo przekonać. W dniu dzisiejszym nie-
stety nie pozostawiacie mi państwo innej możliwości 
– w związku z tymi zagrożeniami będę musiała pod-
nieść rękę, głosując „nie”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator M. Pęk) zór ministra sprawiedliwości nad sądownictwem. Ja 
mam nadzieję, że nie uda się sterować sądownictwem. 
Tylko, proszę państwa, sądy są generalnie sprawie-
dliwe, ale nierychliwe. Myśmy wiele zrobili… Ja tu 
powiedziałem otwarcie, że powinniśmy poprawić, 
wzmocnić rolę prokuratora generalnego. To nie ulega 
wątpliwości. I to można zrobić, i to trzeba zrobić. Ale 
trzeba też powiedzieć, że wiele zrobiliśmy, jeśli cho-
dzi o przyspieszenie postępowań, w odróżnieniu od 
tego, co robił pan minister Gowin. Obiecał skrócenie, 
a okazało się, że nastąpiło wydłużenie postępowań. 
Bo nie miał pojęcia, gdzie to się korkuje, gdzie moż-
na przyspieszyć, na czym polega procedura itp. Bo 
trzeba spędzić… Ja spędziłem 30 lat na korytarzach 
sądowych, mając aplikację, i wiem, co jest przyczyną 
przedłużania się postepowań.

Proszę państwa, udało się wprowadzić asesurę. 
Asesorzy załatwiają 70–80 spraw w sądach rejono-
wych. Udało się zmienić u.s.p. w ten sposób, że tych 
drobnych sprawach – słusznie mówił pan minister 
Święczkowski w tym zakresie – nie powinni sędzio-
wie… Panie Ministrze, dzięki nam jest w ustawie, że 
referendarze mają sądzić sprawy o wykroczenia. To 
jest w ustawie już przyjętej.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, zo-
stało panu 30 sekund. Proszę zmierzać do konkluzji.)

Na koniec, proszę państwa, chciałbym zacyto-
wać słowa Radbrucha, znakomitego niemieckiego 
filozofa: ustawa obowiązuje, ponieważ jest ustawą, 
a jest ustawą, ponieważ z reguły posiada moc samo-
realizacji. Takie ujęcie ustawy i jej obowiązywania 
– nazywamy je pozytywizmem – uczyniło zarówno 
prawników, jak i naród bezbronnymi wobec ustaw de-
spotycznych. I dalej: chciano to zdanie uzupełnić lub 
zastąpić innym – prawem jest to, co służy narodowi. 
To oznacza, że despotyzm, zrywanie umów, łamanie 
ustaw są prawem, o ile służą narodowi. W praktyce 
oznacza to, że to, co władza uważa za służące dobru 
powszechnemu, każdy wymysł i kaprys despoty, kara 
bez ustawy i wyroku, są prawem. To może ozna-
czać, że korzyść własną panujących – to jest ostatnie 
zdanie – widzi się jako korzyść powszechną. I tak 
oto utożsamianie prawa z rzekomą lub domniemaną 
korzyścią narodu zmieniło państwo prawa w państwo 
bezprawia. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Senator Cichoń, ale wcześniej na sekundkę pan 

minister Radziwiłł w sprawie formalnej.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym, żeby w protokole znalazło się stwier-

dzenie, że chyba omyłkowo pani senator Rotnicka 

prokurator generalny, a obok jest minister, obok jest 
rząd. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie niejasne. 
W krajach Europy Zachodniej oczywiście to rozwią-
zanie nie jest stosowane w tym momencie często, ale 
inna jest zupełnie pozycja tych krajów, inna jest ich 
tradycja, inne są ich doświadczenia, inny był rozwój 
tych wszystkich rozwiązań systemowych. My jeszcze 
cały czas pracujemy nad tym, żeby sobie wypracować 
pewne optymalne rozwiązania, również w zakresie 
polityki karnej, wymiaru sprawiedliwości. Czas po-
każe, czy my mamy rację, czy państwo.

A jeszcze pan senator Borowski mnie ostrzegał, 
żebym widział te nasze działania w dalszej perspek-
tywie, bo ja też kiedyś mogę znaleźć się w opozycji. 
Tak więc muszę powiedzieć, że z uwagą przyglądam 
się, też jako prawnik, pewnym działaniom opozycji. 
Możemy się zgodzić, że owszem, my pędzimy, narzu-
camy szybkie tempo, ale państwo jesteście mistrzami 
obstrukcji. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski:

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan marszałek Karczewski powiedział: my słu-

chamy, my słuchamy. Ale, proszę państwa, nam 
nie chodzi o to, żebyście słuchali. Nam chodzi o to, 
żebyście usłyszeli głosy, nie opozycji, bo my tylko 
transponujemy głosy autorytetów i dziesiątek tysięcy 
ludzi, którzy wyszli na ulicę i pokazali czarny sce-
nariusz… Scenariusz, który się spełnia. Było to na 
plakatach. Mówili: trybunał, służba cywilna, wolne 
media, Policja i służby, prokuratura. Teraz co dalej? 
Sądownictwo.

Proszę państwa, ja współorganizowałem, jako 
członek i szef przez 7 lat Komisji Ustawodawczej, 
ale także członek Krajowej Rady Sądownictwa, kon-
ferencję nt. nadzoru ministerialnego. To jest następny 
problem, proszę państwa. Bo kwestia wglądu proku-
ratora i jednocześnie ministra sprawiedliwości w po-
stępowania sądowe… A więc zaczynamy od tego, 
że pewne tajemnice, które dotyczą ustawy o Policji, 
również tajemnice obrończe… Decyduje prokurator, 
prokurator nakazuje, ręcznie steruje całym mecha-
nizmem procedury karnej z punktu widzenia po-
stępowania przygotowawczego i ten sam prokurator 
będzie w dalszym ciągu monitorował – pozostaje 
kwestia, jak daleko to pójdzie – i realizował nad-
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(senator K. Radziwiłł) postępowania karnego. Mało tego, podobna regulacja 
jest w art. 15 ust. 2 prawa prasowego, który stanowi, 
że prokurator może zezwolić ze względu na ważny 
interes społeczny na ujawnianie danych osobistych 
i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się po-
stępowanie. A zatem, proszę państwa, stan prawny 
mamy taki, że w tej chwili to, co jest tutaj wprowa-
dzone w art. 12, nie stanowi nic innego, jak odzwier-
ciedlenie dotychczas istniejącego stanu prawnego. 
I dlatego, jeżeli się dyskutuje o czymś, to najpierw 
warto się zapoznać ze stanem prawnym, jaki istnieje, 
a potem wytaczać swojego rodzaju armaty na muchy 
– bo tak ta cała argumentacja wygląda w świetle tego, 
co przed chwilą przedstawiłem. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marszałku, tyl-

ko krótkie sprostowanie.)
Pani senator Rotnicka, bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, w sprawie 

formalnej.
Chciałabym przeprosić pana senatora Radziwiłła 

za pomyłkę, jaka zaistniała. Zabrałam jego kartę do 
głosowania i miałam w swoim… Przepraszam za 
wszelkie nieporozumienia z tego tytułu.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale głosowań nie 
było?)

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Co do wyjaśnienia… Nie było głosowań, po prostu 

mikrofon się uaktywnił.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Chciałam po prostu 

przeprosić publicznie i powiedzieć, że to nie było 
zamierzone.)

Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw chcę podziękować marszałkowi za to, 

że na mój wniosek dzisiaj o 2.20 zarządził przerwę 
do godziny 10.00. Oczywiście można było to zrobić 
wcześniej i obradować w dzień, ale dobrze, że ten 
wniosek został uwzględniony i nie napotkał sprzeci-
wu większości. To chciałem na wstępie podkreślić.

Jednocześnie chciałem przypomnieć, że moim 
zdaniem w toku debaty został naruszony art. 3 

miała dotychczas w swoim porcie moją kartę do 
głosowania. W związku z tym, jeśli byłyby jakieś 
wyniki, to prosiłbym o skorygowanie, bo to nie ja 
głosowałem. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękujemy bardzo.
Odnotujemy to w protokole.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Rotnicka karę 

zapłaci?)
Mam informację…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Chciałbym, żeby 

było jasne, że to nie byłem ja. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale nie było głoso-

wania.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze
Można by skwitować dotychczasową dyskusję 

słowami: parole, parole, parole. Państwo tu mówicie 
dużo i pięknie – nie sposób wam odmówić uznania 
za oratorskie popisy, za erudycję, za przywoływa-
nie dzieł klasyków wolności, wspaniałych filozofów, 
w tym mojego mistrza, księdza profesora Tischnera, 
którego miałem przyjemność osobiście znać – ale, 
proszę państwa, w tym wszystkim brakuje wagi, 
proporcji i celu. Proszę państwa, cała ta wasza dys-
kusja…

(Senator Tomasz Grodzki: Nasza, nasza.)
…i zarzuty, które stawiacie, wynikają w moim 

przekonaniu z waszej niewiedzy i nieświadomości. 
Proszę państwa, regulacja, którą tak atakujecie, 
a mianowicie art. 12, który przewiduje udostępnianie 
informacji o prowadzonych postepowaniach nie tylko 
instytucjom, ale i osobom, nie zawiera nic nowego 
– ona zawiera powtórzenie tego, co jest w innych 
regulacjach, np. w art. 156 kodeksu postępowania 
karnego. Proszę bardzo, §5 tego przepisu brzmi tak: 
za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przy-
gotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach 
udostępnione innym osobom. W związku z tym pyta-
nie moje brzmi: o co państwo wojujecie? To jest prze-
pisanie tego, tylko troszeczkę innymi słowami. Może 
nawet bardziej precyzyjnie wskazuje się przesłanki, 
w których można to udostępnić, bo się wskazuje, że 
w uzasadnionych przypadkach, a także wtedy, jeżeli 
jest to istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego 
prawidłowego funkcjonowania. A zatem, proszę pań-
stwa, jest to regulacja, która już występuje w kodeksie 
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(senator B. Borusewicz) (Głosy z sali: Dobry, dobry!)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 

czas minął.)
Dobro to Ziobro, tak? (Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Stanisław Kogut: Samo dobro.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Warzocha, bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tego wystąpienia sprowokował mnie głos pana 

senatora Marka Borowskiego, który tak niefortunnie 
odniósł się do pewnego przykładu z wypowiedzi pani 
premier Beaty Szydło, zamieszczonego na Twitterze 
kilka dni temu, a która dotyczyła gminy Koniecpol. 
Przypomnę, że gmina Koniecpol ucierpiała ostatnio 
w wyniku suszy i mieszkańcy, ponad 1500 miesz-
kańców tej gminy, przez ponad pół roku wegetują 
– bo takiego określenia należy użyć – praktycznie 
bez wody, bez dostaw świeżej wody. Woda wyschła 
nawet w studni. Powodem są wieloletnie zaniedbania 
i brak wodociągu w tej gminie. Pani premier odpo-
wiedziała na interwencję poselską – konkretnie cho-
dzi o pana posła Szymona Giżyńskiego, który jest 
posłem Prawa i Sprawiedliwości – i doprowadziła 
do tego, że w ostatnich tygodniach poprzez woje-
wodę została już przekazana na budowę wodociągu 
w Koniecpolu kwota 200 tysięcy zł. Ogólny koszt bu-
dowy tego wodociągu, jak podaje była pani minister 
Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, to bę-
dzie około 20 milionów zł. Ale paradoksalnie, Panie 
Marszałku, Szanowni Państwo Senatorowie, użył 
pan tego przykładu bardzo niefortunnie. Chciałbym 
nim zobrazować pewną demagogię, która jest upra-
wiana bardzo często tutaj, na tej sali, właśnie przez 
senatorów opozycji. Ta demagogia polega na tym… 
Wiąże się to przede wszystkim z postępowaniem pani 
poseł Izabeli Leszczyny, która kandydując w ostat-
nich wyborach parlamentarnych, napisała sobie na 
billboardzie właśnie w okolicach gminy Koniecpol: 
„Jestem stąd, dlatego walczyłam o wodociągi dla 
gminy Koniecpol”. Nie wiem, z kim walczyła, czy 
walczyła z panem ministrem Szczurkiem, ministrem 
finansów, którego, jak sama powiedziała, była kiedyś 
dziewiątym zastępcą w resorcie finansów, czy wal-
czyła z rządem z panią premier Ewą Kopacz na czele, 
w każdym razie tych środków nie wywalczyła. Środki 
obiecała, przywiozła i zabezpieczyła w rezerwie ce-
lowej pani premier Beata Szydło w niespełna 100 dni 
urzędowania swojego rządu. Rzeczywiście przyje-
chała w poniedziałek do Koniecpola, żeby spotkać 

pkt 2 Regulaminu Senatu, o czym mówiłem, a teraz 
przypominam. Został także naruszony art. 34 pkt 2 
Regulaminu Senatu przez wprowadzenie do porządku 
tych dwóch ustaw, ustawy – Prawo o prokuraturze 
i przepisów wprowadzających ustawę o prokuratu-
rze, ponieważ nie była przegłosowana zgoda Senatu 
na skrócenie terminu 3 dni od dostarczenia druków. 
Ust. 2 w art. 34 mówi o tym jasno. Wielokrotnie sto-
sowaliśmy taki mechanizm. Tym razem ten artykuł 
został naruszony. Głosowaliśmy tylko nad wprowa-
dzeniem tych 2 punktów, nie głosowaliśmy za skró-
ceniem terminów.

To były sprawy formalne, a teraz przejdę do me-
ritum, czyli ustawy, jaką w tej chwili procedujemy, 
ustawy o prokuraturze. Przedwczoraj procedowali-
śmy nad ustawą o Policji. Te ustawy w niektórych 
miejscach się łączą. W niektórych miejscach się łą-
czą. I ja osobiście mam duże obiekcje, wątpliwości 
co do ich zgodności z konstytucją. No, ale w pierw-
szym kroku, który PiS zrobił, unieruchomił Trybunał 
Konstytucyjny…

(Głos z sali: W maju czy w czerwcu?)
…więc jasne, że te ustawy nie mogą być rozpa-

trywane w takim przynajmniej okresie, w którym 
można by było zapobiec tej niekonstytucjonalności. 
To jest kolejna ustawa, która, proszę państwa, nie 
była zgłaszana w pakiecie przedwyborczym Prawa 
i Sprawiedliwości. Ustawa o prokuraturze wprowadza 
możliwość otrzymywania przez ministra sprawie-
dliwości, który będzie prokuratorem generalnym, 
informacji z każdego szczebla postępowania i z każ-
dego momentu tego postępowania. Zapewnia także 
możliwość dostępu do informacji wrażliwych w po-
staci tajemnicy adwokackiej, ponieważ poprzednia 
ustawa o Policji, która jest w zasadzie także ustawą 
o inwigilacji internetu, zapewnia to, wprowadzając 
przepis, że oficer, kiedy natrafi na tajemnicę adwo-
kacką, musi przekazać to do prokuratora, żeby on 
mógł rozstrzygnąć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
10 sekund…)

Już jest…
Oprócz tego minister otrzymuje prawo do wyda-

wania prokuratorom poleceń dotyczących aresztu, 
aktu oskarżenia i wszystkich innych czynności.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
minęło 5 minut.)

Może przekazywać informacje innym osobom 
i nie ponosić za to odpowiedzialności. I pytam: jaki 
to będzie minister?

(Głos z sali: Dobry.)
Jaki to minister?
(Głos z sali: Dobry, jest dobry.)
Ziobro? Czy nie?
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(senator A. Warzocha) (Głos z sali: Ale to nie w tym punkcie.)
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, nie w tym 

punkcie…)
Powiedział tu o jakiejś demagogii. Ja trzymałem 

się tylko tego, że pani premier, będąc w Koniecpolu, 
a następnie zamieszczając swój wpis na Twitterze, 
zasugerowała, że opozycja nie pozwala zbudować 
wodociągu w Koniecpolu. A to po prostu był absurd. 
I to wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ooo!)
(Senator Stanisław Kogut: No, ooo…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale Stasiu, tylko nie 

za długo, bo wiesz…)

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

Panie Ministrze!
Kolega senator z klubu żużlowego, honorowy pre-

zes z Gorzowa, prosił, żeby ktoś miał cywilną odwagę 
stanąć i to powiedzieć. Więc, Państwo Drodzy, ja 
mam cywilną odwagę stanąć i bronić pana ministra 
Ziobry.

(Senator Piotr Zientarski: O!)
Bo pan minister Ziobro pochodzi z Krynicy…
(Głosy z sali: O, proszę.)
…a ja pochodzę ze Stróży, to jest rejon Beskidu 

Sądeckiego.
Państwo Drodzy, mówimy tu wszyscy, zwłaszcza 

moi koledzy, przyjaciele… Bo ja nie zionę nienawi-
ścią do nikogo. Państwo Drodzy, mówimy o polityce, 
o upolitycznieniu, to ja zacznę od pytania. Czy pan 
minister Ziobro nie przyjmował raportu dawanego 
panu premierowi Tuskowi przez pana Seremeta? To 
pan Tusk nie przyjmował raportu prokuratora gene-
ralnego, pana Seremeta. Czy to pan Ziobro nie przyj-
mował raportu pana Seremeta, kiedy to pani Kopacz 
nie przyjmowała?

(Senator Piotr Zientarski: Jasne…)
Czy to nie było upolitycznienie? Bo była mowa… 

Tak jest, Drogi Przyjacielu, Senatorze Zientarski, jest 
prawdą to, co my obaj zawsze mówimy: człowiek ma 
być rzeczą, a nie podmiotem.

Państwo Drodzy, czy to pan Ziobro ciągnął samo-
lot przy aferze Amber Gold na lotnisku w Gdańsku?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
Czy to pan Ziobro wymyślił aferę węglową, gdzie 

była pani „Alexis”?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
(Głos z sali: Nie, Wałęsa.)
Przepraszam, czy to pan Ziobro?

się z mieszkańcami, spotkać się z władzami gminy 
i żeby o tym poinformować.

(Senator Piotr Zientarski: Do rzeczy! Do rzeczy!)
Do rzeczy, Panie Senatorze, rzecz jasna.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, pro-

szę zwrócić uwagę.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie kłóćmy się.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie prze-

szkadzać przemawiającemu.)
Pani poseł Leszczyna dzisiaj w nocy czy wcze-

śniej, podczas procedowania ustawy budżetowej, 
zgłosiła poprawkę: kwota 200 tysięcy zł miała być 
przeznaczona z budżetu centralnego…

(Senator Piotr Zientarski: Ale my mówimy o pro-
kuraturze. No, Panie Marszałku!)

…z wydatków bieżących Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego na rezerwę celową, czyli budowę 
wodociągu w gminie Koniecpol. Przypomnę: koszt 
budowy wodociągu to jest 20 milionów zł. Pani mi-
nister, pani poseł chciała zabezpieczyć 20 tysięcy zł.

(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie ten punkt! 
To nie ten punkt!)

Oczywiście ta poprawka przepadła. A cała ta ak-
cja po to tylko została przeprowadzona przez panią 
poseł, by móc dzisiaj na Twitterze napisać takie zda-
nie: „Beata Szydło nie dotrzymała obietnicy złożonej 
mieszkańcom gminy Koniecpol. Przepadła poprawka 
o rezerwie celowej na wodociąg. PiS był przeciw”.

Panie Marszałku, pani premier Szydło napisała 
„Opozycjo, pozwól pracować, pozwól rządzić!” i ja 
się pod tym stwierdzeniem pani premier obiema rę-
kami podpisuję, a od siebie jeszcze dodaję: i przestań 
uprawiać demagogię. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chociaż wydaje mi się, że to nie było przemówie-

nie dotyczące ustawy, o której dyskutujemy.
(Senator Piotr Zientarski: Beata Szydło przepa-

dała…)
(Rozmowy na sali)
Przypomnę, że na końcu mamy jeszcze instytucję 

oświadczeń.
Pan marszałek Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Tak, tak. Dziękuję, Panie Marszałku, że zwrócił 

pan uwagę, iż to było tak naprawdę oświadczenie i tu 
zupełnie nie na temat.

(Senator Stanisław Kogut: 10 minut.)
A ponieważ pan senator Warzocha nawiązał… 

Oczywiście nawiązał do moich słów po to, żeby wy-
głosić oświadczenie. No ale stwierdził…
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(senator S. Kogut) …a nie wychodzę i nie mówię o tym. Bo wy się 
chwalicie, a jakbym był złośliwy, Drogi Jurku, tobym 
ci powiedział tak...

(Senator Piotr Zientarski: Całe Stróże, całe Stróże.)
…popatrz na wyniki wyborów, kto miał najlepszy 

wynik procentowy w kraju, popatrz, Kolego.
A tak już na koniec powiem bardzo spokojnie. Bo, 

Państwo Drodzy, najładniejsze przykazanie moje, 
mojej wiary to: miłuj bliźniego swego. I ciebie, kolego 
Zientarski, też miłuję.

(Senator Piotr Zientarski: Ooo!) (Wesołość na sali) 
(Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie no, Staszek…)
Ale, Państwo Drodzy, powiem tak: miłuję także 

senatora Borowskiego, bo Drodzy Państwo… (we-
sołość na sali) …on jeden w telewizji powiedział, że 
naprawdę szanuje Koguta za poglądy. Dziękuję za to.

Ale wracam do meritum, bo jeszcze mam 5 minut.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie no, Staszek! 

Staszek!)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dokładnie 4 i pół 

minuty, Panie Senatorze.)
Państwo Drodzy, na koniec powiem tak: ja słyszę, 

co mówią obywatele. Trzeba skończyć z tą ośmiornicą 
w korporacjach prawniczych. Sąd musi być jednako-
wy i dla biednego, i dla bogatego.

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
Państwo Drodzy, naprawdę cieszę się, że taka 

ustawa wpłynęła. A powiem wam tyle: pan minister 
Ziobro cieszy się na Sądecczyźnie ogromnym au-
torytetem. Zbyszek, do przodu, zgodnie z prawem! 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Staszek, dlaczego nie 

powiedziałeś, że jesteś moim uczniem?) (Wesołość 
na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Ale nie jestem two-
im aktorem. Lubię tego Jurka.) (Wesołość na sali) 
(Oklaski)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Senator Piotr Zientarski: Ooo!)
Pozdrawiam lewą i prawą stronę sali.
(Senator Piotr Zientarski: Salon paryski.)
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta debata nad 

prokuraturą pokazuje najlepiej, że Polacy mają dosyć 
takiej filozofii państwa, które niby nic nie może, nie 
może skutecznie ani nikogo oskarżyć, ani skazać. 
Chociażby 17 lat procesów dotyczących zbrodniarzy 
z wypadków na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. po-

Następnie: czy to pan Ziobro wymyślił aferę ha-
zardową?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
(Głos z sali: Tak.)
Czy to pan Ziobro spotykał się na cmentarzu?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak to nie?)
Państwo Drodzy, przepraszam, proszę mi pozwo-

lić dokończyć.
Czy to pan Ziobro wymyślał afery paliwowe, 

Państwo Drodzy, w które niektórzy ministrowie, 
wiceministrowie w ostatnich rządach byli zamie-
szani i umarzali zapłacenie urzędom skarbowym 
prawie 900 milionów zł. Czy to pan Ziobro – i tutaj 
zwracam się do przyjaciela, pana ministra senatora 
Borowskiego, a wie pan, jakie ja mam podejście do 
rządów lewicowych – był o 6.00 rano u świętej pa-
mięci minister, świeć, Panie, nad jej duszą, w łazience 
i to pan Ziobro wyjął broń? Nie, nie pan Ziobro.

Następna, Państwo Drodzy, sprawa. Wszystko 
skupiło się na jednej osobie, która faktycznie chciała 
zaprowadzić pewien porządek. Ja nie jestem, Drodzy 
Państwo, prawnikiem, ale chciałbym, żeby w tym 
państwie prawa prawo naprawdę było przestrzegane. 
I nie róbmy kozła ofiarnego z tego górala, twardego 
górala, bo nie jest powiedziane, że będzie on doży-
wotnio ministrem sprawiedliwości. A wiadomo, na 
ile zdrowie mu pozwoli? Naprawdę...

(Senator Piotr Zientarski: To góral!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pozwoli, pozwoli!)
Państwo Drodzy, ja powiem tak: wielu młodym 

zdrowie nie dopisuje.
Ja mógłbym powiedzieć… Bo pani Zdrojewska 

mówiła o kibicach. Czy pan Ziobro wymyślił układ 
korupcyjny w Polskim Związku Piłki Nożnej? To źle, 
że pan Ziobro wyjaśnił to do końca?

(Senator Piotr Zientarski: Walczyli z układem 
i co? I nic.)

Bardzo dobrze, że to zrobił! I, Państwo Drodzy, 
dla mnie jednoznacznie prawo musi być takie, żeby 
naprawdę w sądach prawo było prawem, żeby prze-
stały...

(Senator Leszek Czarnobaj: Sąd sądem…)
(Senator Piotr Zientarski: …a sprawiedliwość 

musi być po naszej stronie.)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, przyjacielu Zientarski, jak pan 

występował, z ogromną uwagą słuchałem.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie było cię na sali.) 

(Wesołość na sali)
Przepraszam, byłem na sali. Kolego Fedorowicz, 

ja nie jestem aktorem i nie jestem populistą. Do mnie 
esemesy wysyłają tysiące ludzi… (Wesołość na sali)

(Senator Piotr Zientarski: Całe Stróże!)
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(senator J.M. Jackowski) polski parlament, a więc pośrednio Polacy, nie mają 
możliwości kontroli prokuratury. Przez niedopatrze-
nie w ustawie my jako senatorowie – ale posłowie 
już tego nie mogą robić – możemy zwracać się do 
prokuratora generalnego, pod rządami obecnych re-
gulacji prawnych, z pytaniami o stan zaawansowania 
konkretnych śledztw, ale poseł nie może tego zro-
bić w formie interpelacji. System połączenia funkcji 
ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego 
to system, gdzie wreszcie odpowiedzialność będzie 
czytelna. Minister sprawiedliwości jako prokurator 
generalny to jest taki model prokuratury, który spraw-
dza się m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Belgii, 
Czechach czy Holandii.

Co do szczegółów tego projektu, już na ten temat 
była mowa, więc nie będę o tym mówił. Chciałbym 
zwrócić jedynie uwagę, że zostanie stworzone sta-
nowisko zastępcy prokuratora generalnego do spraw 
przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastęp-
cy prokuratora generalnego do spraw wojskowych. 
Projekt znosi obowiązującą obecnie kadencyjność 
funkcji kierowniczych w prokuraturze. Obecną 
Krajową Radę Prokuratury ma zastąpić złożona wy-
łącznie z prokuratorów Krajowa Rada Prokuratorów 
przy Prokuraturze Generalnej. Prokuratorskie po-
stępowania dyscyplinarne mają stać się jawne. 
Prokuratury regionalne powstałe w miejsce proku-
ratur apelacyjnych, staną się wyspecjalizowanymi 
centrami prokuratury zwalczającymi najpoważniejszą 
przestępczość.

Wysoka Izbo! Dziwię się, że tak długo trwa debata 
nad tą ustawą, ponieważ sądzę, że jeżeli mamy na 
sercu dobro państwa, dobro wymiaru sprawiedliwo-
ści, a przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro oby-
wateli, to powinniśmy poprzeć tę ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Jestem trzeci miesiąc w Senacie, staram się od 

wszystkich państwa uczyć i muszę powiedzieć, że 
wbrew niektórym opiniom mamy zdolność do uczenia 
się, mimo że posiadamy tytuły profesorskie. To nie 
zatrzymuje możliwości przyswajania wiedzy.

Chciałbym się odnieść bardzo ogólnie do tematu 
tej debaty, nieszczegółowo, bardziej refleksyjnie ze 
względu na powagę tej Izby. Jak państwo pamiętacie 
z historii, jak sięgnęlibyśmy do roku 1998 i rozmów, 
które się wtedy odbywały na temat tego, jaka bę-
dzie Polska… Doktryna demokratycznego państwa 

kazuje najlepiej, że tak jak mówił świętej pamięci 
wicemarszałek tej Izby Zbigniew Romaszewski, ze 
wszystkich reform po 1989 r. najmniej się udała re-
forma wymiaru sprawiedliwości. I myślę, że i lewa, 
i prawa strona – albo i prawa, i lewa, jak kto woli – sali 
z tym się zgodzi. Obywatele o tym doskonale wiedzą. 
Wystarczy wejść na jeden z najpopularniejszych por-
tali i przeczytać, co sądzą o propozycji rządu. Otóż 
62% – mówię tu o portalu Onet – jest za połączeniem 
stanowiska prokuratora generalnego z ministrem 
sprawiedliwości, 38% ma zdanie odrębne. To najle-
piej pokazuje, że obywatele intuicyjnie wyczuwają 
to, co jest oczywiste, że skoro rząd ma odpowiadać 
za politykę karną, za funkcjonowanie prokuratury 
i państwo w jakikolwiek racjonalny sposób ma za 
to odpowiadać, potrzebne są stosowne instrumenty, 
żeby to nie była fikcja, żeby było wiadomo, kto tutaj 
za co odpowiada, kto jakie ma kompetencje i według 
jakich procedur funkcjonuje prokuratura.

Przyjęta przez Sejm ustawa ma na celu napra-
wienie prokuratury, która w ostatnich latach była 
nieefektywna. Jest to powrót do modelu, w którym 
minister sprawiedliwości jest prokuratorem general-
nym, to odejście od fikcji, jaką stworzyła Platforma 
Obywatelska. Ja przypomnę, że prokuratura była pod-
legła ministrowi sprawiedliwości przez 20 pierwszych 
lat III RP. Byli oczywiście różni ministrowie spra-
wiedliwości, różni prokuratorzy generalni, ale nikt 
w tamtym okresie nie kwestionował zasadności tego 
rozwiązania, a przecież były różne koalicje: i lewico-
we, i prawicowe, i centroprawicowe, i centrolewico-
we. Rozłączenie funkcji ministra i prokuratora jedy-
nie dawało Platformie Obywatelskiej argument, żeby 
nie zajmować się bezpieczeństwem Polaków i zawsze 
powtarzać, że nic nie można zrobić. W rzeczywi-
stości prokuratura nie była niezależna, bo przecież 
premier mógł np. nie przyjąć corocznego sprawozda-
nia prokuratora generalnego i wystąpić o odwołanie 
prokuratora. Co ciekawe, Donald Tusk używał tych 
argumentów bardzo często – chociażby w roku 2013 
nie przyjął sprawozdania prokuratora generalnego za 
rok 2012. Mieliśmy zatem do czynienia z pewnego 
rodzaju fikcją, która była jedynie alibi dla rządu, by 
nie podejmować trudnych tematów dotyczących na 
co dzień bezpieczeństwa Polaków.

Proponowane rozwiązania w omawianej ustawie 
są korzystne, bo rząd weźmie na siebie odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo, będzie rozliczany z działań 
prokuratury. Sejm odzyska możliwość kontroli wobec 
ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, 
chociażby poprzez instytucję wniosku o wotum nie-
ufności, który opozycja będzie mogła składać w każ-
dej sytuacji, kiedy będzie uważała to za stosowne, 
będzie mogła składać interpelacje i pytania. Dzisiaj 
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(senator A. Stanisławek) padki udostępniania jakichś materiałów upoważnia-
ją do tego, żeby można było robić to na dużą skalę, 
wtedy, kiedy się chce, bez poszanowania praw czło-
wieka. Bo omawiana tu ustawa, proszę państwa, to 
nie jest ustawa, która dotyczy prokuratorów. To nie 
jest ustawa, która dotyczy jakiejś struktury. To jest 
ustawa, która dotyczy Polaków i ich praw absolutnie 
podstawowych, prawa do dobrego sądu, prawa do 
dobrego wymiaru sprawiedliwości, do bezstronności 
i do pewności, że nikt nie będzie nadużywał prawa 
dla celów politycznych.

Państwo mówicie, że gadamy wciąż to samo i że 
jest to populizm i demagogia. Tu jest ponad 100 stron 
demagogii. A przed sobą mam listę populistów, któ-
rą pozwolę sobie odczytać: pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego, prokurator generalny, generalny in-
spektor danych osobowych, członkowie Krajowej 
Rady Prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa, 
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji – to tylko część 
osób z listy demagogów i populistów, których opinie 
przytaczaliśmy.

Na koniec chciałbym przywołać fragment z jednej 
z tych opinii, odnoszący się głównie do art. 12, który 
proponuję skreślić: on, a tym samym cała ustawa, daje 
możliwość bezkarnego naruszania dobrego imienia 
dowolnie wskazanego człowieka.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Stasiu, słyszysz?)
Chcielibyśmy zapytać w tej, że się tak wyrażę, 

architekturze – nawiążę tutaj do świetnego wystą-
pienia kolegi – niemalże orwellowskiej: kto będzie 
następny? W wystąpieniach senatorów i pana ministra 
były sugestie, że można się spodziewać, że dalej wy-
miar sprawiedliwości, tym razem sądy i sędziowie… 
Wkrótce się o tym przekonamy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Do listy mówców wciąż dopisują się kolejni se-

natorowie.
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Drogi Uczniu z Krakowa!

Powiem tak, Państwo Drodzy. Bo chciałbym się 
zmieścić w czasie, w 10 minutach. To pan Ziobro jest 
winien temu, że wykrywał i będzie wykrywał firmy 
słupy, które wyprowadzały z ukochanej ojczyzny 
po 100 miliardów zł w ciągu roku. A my niedługo 
będziemy mówić, że program „Rodzina 500+”… 
I będziemy szukać pieniędzy. Powinniśmy się cie-
szyć, że wspomniane wpływy faktycznie się znajdą 
w budżecie państwa.

prawnego, która została ukształtowana na Zachodzie 
przez wiele lat, wydawała się prosta do wprowadze-
nia w Polsce. Wydawało się, że wystarczy uchwa-
lić zmiany w prawie i będziemy mieć demokrację. 
Dogmatyzm prawniczy, interpretacja przepisów, 
paragrafów, które mogą być oderwane od życia co-
dziennego oraz od funkcjonowania rzeczywistości, 
spowodowały, że wytworzyły się grupy uprzywile-
jowane społecznie ze swoistym immunitetem, grupy 
na tyle silne, że potrafiły skutecznie wpływać na de-
cydentów politycznych. Spowodowało to powstanie 
grupy o słabszej pozycji wobec prawa, grupy zmar-
ginalizowanej. I to nie jest praworządność, to nie jest 
demokracja. Oczywiście mamy wiele grup, mamy 
wiele grup nacisku, mamy organizacje polityczne, 
społeczne, mamy związki zawodowe, lobbystów, 
mamy organizacje finansowe. Demokracja i prawo-
rządność jest wtedy, kiedy wszystkie te grupy mają 
podobny wpływ i jest zachowana równowaga w prze-
strzeganiu prawa i jego działania w społeczeństwie.

Zostaliśmy wybrani przez tę część narodu, któ-
ra poczuła się wykluczona przez długi czas z rów-
nego reprezentowania. Dlatego według nas zmiany 
w Trybunale Konstytucyjnym, to, co procedowaliśmy 
o służbie cywilnej czy procedujemy obecnie o proku-
raturze, mają przywrócić tę równowagę i pluralizm 
w Polsce, mają przywrócić demokrację. Państwo nie 
może z siebie zdjąć odpowiedzialności za działanie 
systemu prawnego ani za jego wpływ na społeczeń-
stwo. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn po raz drugi, więc ma 5 

minut.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Ja jeszcze bym chciał, 

bo nie dokończyłem…)
(Senator Piotr Zientarski: Stasiu, koniec, w ku-

luarach…)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Nie sposób nie odnieść się do kilku ostatnich 

wystąpień, które powielają wciąż ten sam schemat: 
wskazuje się w nich na to, że w prokuraturze wiele 
było do naprawy, że nie zawsze funkcjonowała ona 
należycie, i używa się tego jako pretekstu do zepsucia 
jej i upolitycznienia do końca. Uważa się, że przypad-
ki dawniejszego wpływania na nią upoważniają do 
tego, żeby ręcznie sterować. Że zdarzające się przy-
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(senator S. Kogut) bardzo pięknie: wygraliście, chcecie zrobić porządki 
i chyba – tak mówił – macie dobrą intencję.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ostatnia minuta.)
Dziękuję, Panie Marszałku. Na tym kończę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Włosowicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To proszę zamknąć 

listę, Panie Marszałku.)
(Senator Stanisław Kogut: To złóżcie wniosek.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wniosek o zamknięcie 

listy.)

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
We wczorajszej i dzisiejszej debacie, w tej jed-

nej debacie trwającej 2 dni padło wiele argumentów, 
wiele podniosłych słów dotyczących sposobu zorgani-
zowania naszego państwa, dotyczących najwyższych 
urzędów. Rozumiem, że jest to w trosce o prawo, które 
mamy zmienić, które mamy uchwalić. To prawo ma 
nam wszystkim służyć w rozwiązywaniu problemów 
czy to ludzkich, czy to instytucjonalnych, firmowych, 
nawet tych najdrobniejszych.

Chciałbym państwu przytoczyć 2 przykłady zda-
rzeń z ostatnich dni – nie są to przykłady jakoś spe-
cjalnie wybrane z ostatnich miesięcy czy lat – które 
miały miejsce w województwie świętokrzyskim, 
i powiedzieć, jaki jest ich finał, przynajmniej na dzi-
siaj. Powiem o 2 firmach. Jedna to firma MZD, czyli 
miejski zarząd dróg. MZD, korzystając z funduszy 
unijnych, przeprowadził inwestycję w samym cen-
trum miasta w postaci budowy wiaduktu. Wiadukt 
ten został wybudowany wraz z częścią elektryczną, 
bo taki był zakres robót. Po jego wybudowaniu ktoś 
zwrócił uwagę na to, że zamiast 50 lamp, które stoją 
na tym wiadukcie… Okazało się, że w fakturze jest 
tych lamp 90. W związku z tym sprawa została skie-
rowana do prokuratury. Pan prokurator przeprowadził 
odpowiedni proces, proces w znaczeniu czynności… 
Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie…

(Senator Alicja Zając: Postępowanie.)
Dziękuję.
I stwierdził, że rzeczywiście są tutaj niedociągnię-

cia. Firmie, która to wykonała, zostało to wytknięte. 
Firma się z tym zgodziła i chciała zrobić korektę – 
o wartości 300 tysięcy zł. Jaki jest finał tego postępo-
wania prokuratorskiego? Pan prokurator stwierdził, że 
rzeczywiście jest naruszenie prawa na kwotę ponad 
300 tysięcy zł. A co jest zapisane w konkluzji, tuż 
nad podpisem pana prokuratora? Niska szkodliwość 
społeczna. W związku z tym postępowanie zostało 
umorzone. Jeżeli ktoś z państwa na sali uważa, że 

Państwo Drodzy, jeżeli atakujemy kogokolwiek… 
My jesteśmy izbą refleksji. Ogromnie się cieszę, że 
nawet w mediach komercyjnych się mówi, że to jest 
izba refleksji, nie ma ataków. Trzeba szczerze powie-
dzieć: wszystkie procesy w stosunku do pana ministra 
Ziobry zostały umorzone.

(Senator Piotr Zientarski: Nieprawda.)
Zostały umorzone. Panowie, chcieliście go po-

stawić przed Trybunałem Stanu. Przegraliście gło-
sowanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie chcieliśmy.)
Panowie, przegraliście głosowanie w polskim 

parlamencie. I wielu parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej uznało, że wniosek był niezasadny.

Państwo Drodzy, dlaczego my się boimy? 
Czego? Uczciwi obywatele nie mogą się czego-
kolwiek bać. Czy to będzie pan minister Ziobro, 
czy kto inny będzie ministrem… Co, będziemy 
chronić tych, o których mówiliśmy przy ustawie 
o Policji, terrorystów, którzy porywają dzieci, wy-
łudzają pieniądze, chcą okupy za dzieci? Czy my 
chcemy popierać mafiozów handlujących bronią, 
narkotykami? Czy my się boimy tego, że… Państwo 
Drodzy, przecież możemy tu powiedzieć – to nie 
jest utajnione i nie powinno być utajnione – że 
w tym Amber Gold to… Ja się nie znam, ale… 
Był tam jeden z prokuratorów czy sędziów, który 
faktycznie wykonywał polecenia polityczne. Mam 
przypomnieć o podobnej sytuacji w Katowicach, 
o tym sędzim? Tu wszystko skupiło się na ministrze 
Ziobrze, a my chcemy, żeby aferzyści w Polsce na-
prawdę byli prześladowani. Tak, Państwo Drodzy, 
prześladowani i osądzeni do końca. Nikt nie mówi, 
że prokuratorzy… Państwo Drodzy, dla mnie spra-
wiedliwość, organ sprawiedliwości powinien być na 
najwyższym poziomie. Autorytetów nie powinno 
się podrywać, a u nas – ja w ramach tej miłości to 
powiem – jest frontalny atak na wybranego pana 
prezydenta. Ja powiem wprost. Panie Borowski, 
nawet jak pan Kwaśniewski był prezydentem, to jak 
mnie o niego pytali za granicą, to mówiłem tak: na 
temat prezydenta się nie wypowiadam, ale szanuję 
urząd prezydenta. Na pana Kwaśniewskiego nigdy 
nie głosowałem, nigdy nie głosowałem, ale szanuję 
urząd prezydenta.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A Komorowski…)
Państwo Drodzy, nie głosowałem i bym nie zagło-

sował. Ja w Japonii nie grałbym Szoguna, nie skakał-
bym, nikt by mi nie kazał skakać. Państwo Drodzy, 
przykład inteligencji pana prezydenta Dudy… Bo 
wszędzie trzeba umieć się zachować.

Następna sprawa. telewizja – atak, trybunał – atak, 
Smoleńsk… Wszystko atak. No co? Bardzo pięknie 
powiedział profesor Wach. Profesor Wach powiedział 
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(senator J. Włosowicz) Sądzę, że te dwa przykłady z ostatnich dni, z ostat-
nich tygodni z województwa świętokrzyskiego… Nie 
sądzę, żebyśmy byli jakimś szczególnym miejscem 
na mapie. Oczywiście nasza szczególność polega na 
tym, że jesteśmy najbiedniejszym regionem w Polsce, 
ale takich spraw z zakresu biznesu i działalności ko-
mercyjnej, jak sądzę, w innych miejscach w kraju jest 
o wiele więcej, i mam prawo również przypuszczać, 
że takich nieprawidłowości było sporo.

Mam nadzieję, że ta zmiana – tego oczekujemy 
– zastopuje tego rodzaju działania, że nie będzie-
my mieli sytuacji, w której z jednej strony wobec 
polskiej seniorki, która rzeczywiście w sposób nie-
prawny zostaje właścicielką batonika za 2,5 zł, są 
wyciągane konsekwencje, a z drugiej strony ktoś, 
kto oszukuje w biznesie na 300 tysięcy zł, dostaje od 
pana prokuratora potwierdzenie, że nic się nie stało, 
że bardzo mała jest szkodliwość tego czynu. Mam 
nadzieję, że takich przypadków będzie coraz mniej, 
bo trudno sobie wyobrazić, że nie będzie ich w ogóle. 
W każdym razie wszystkie te sprawy, których przez 
ostatnie lata byliśmy świadkami, a które pozostawały 
bez jakiejkolwiek reakcji ze strony organów do tego 
powołanych, zostaną wyjaśnione, a ci, którzy uważali, 
że taka konstrukcja państwa jest im na rękę, nie będą 
brali udziału w życiu publicznym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proponuję zamknąć listę mówców.
Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie.
Czy oprócz pana senatora Wiatra ktoś jeszcze się 

zgłaszał? Nie.
Wobec tego zamykam listę mówców.
Pan senator Wiatr jako ostatni. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest już późno, więc krótko. Rozpatrujemy dwie 

ważne ustawy, ale trzeba zaznaczyć, że debata od-
bywa się na kilku poziomach, obok rzeczowych ar-
gumentów pojawiają się slogany i demagogia. Pan 
senator Augustyn przed chwilą wykrzyczał tutaj wiele 
zarzutów – mówię, że wykrzyczał, bo blisko siedzę, 
i dla mnie to było szczególnie uciążliwe – ale nie 
odniósł się do rzeczowych argumentów swoich przed-
mówców, a szkoda. Może po prostu nie ma kontrar-
gumentów. Powiem krótko, prokurator jako minister 
winien być sprawnym organizatorem organów ściga-
nia. Będzie odpowiadał przed parlamentem, co jest 
niezwykle ważne. Na końcu są sądy. Pan senator, 
profesor Seweryński przedstawił rzeczowy wywód 
uzasadniający przyjęcie tych ustaw. Nie usłyszałem 

nasze wspólne pieniądze, pozyskane również z Unii 
Europejskiej, możemy w ten sposób wydawać, a pro-
kurator, który jest za to odpowiedzialny, mówi, że 
300 tysięcy zł to mała szkodliwość społeczna… Ja 
nie podzielam tego poglądu, ale może część sali tak, 
może ostatnie lata wypracowały taką praktykę, że 
wszystko jest w porządku.

Drugi przykład też z dziedziny komercyjnej. 
Mamy, mieliśmy czy będziemy mieli… Zaraz pań-
stwu wyjaśnię sprawę. Firma, która się nazywa 
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, powstała 
141 lat temu. Ku naszemu zdziwieniu, mimo moich 
pism, interpelacji do pana ministra z lat 2010–2011 
firma została sprywatyzowana, została sprywatyzo-
wana na rzecz firmy DSS, która już wtedy była spółką 
giełdową. Mówiło się, że ma spore kłopoty, ale tajem-
nicą poliszynela było, że to ta spółka kupi tę firmę. 
Na początku mówiło się, że będzie to kwota około 
30 milionów. Ostatecznie, m.in. po moich interwen-
cjach, spółka ta została sprzedana za 108 milionów.

A jakie były jej dalsze losy w kolejnych nie tyle la-
tach, ile miesiącach? Ponieważ spółka ta produkowała 
kamień potrzebny m.in. do budowy dróg, wydawało 
się, że w ostatnich latach miała świetlane perspektywy. 
Niestety, po paru miesiącach popadła w bardzo duże kło-
poty finansowe. Finałem tych kłopotów była upadłość.

Zostało zgłoszonych kilka wniosków do prokura-
tury w sprawie tego, że proces prywatyzacyjny został 
źle przeprowadzony i spowodował tak tragiczne losy 
spółki. Niestety prokuratura kielecka, która się tym 
zajmowała, umorzyła wszystkie te sprawy, nie wi-
dząc jakichkolwiek podstaw do interwencji. Spółka 
zbankrutowała.

Jeszcze informacja dosłownie z ostatnich godzin, 
bo z wczoraj, o tyle dobra informacja, że Agencja 
Rozwoju Przemysłu zdecydowała się odkupić od syn-
dyka tę firmę. Sądzę, że z nowym właścicielem od 
poniedziałku firma będzie działała w nowych warun-
kach, i mam nadzieję, że te prawie 300 miejsc pracy 
w świętokrzyskim zostanie uratowanych.

Te dwa przykłady według mnie pokazują pewne 
zjawiska. Po pierwsze, co do fachowości i uczciwości 
prokuratorów, którzy się tym zajmowali, przynaj-
mniej ja mam duże wątpliwości. Jak można stwier-
dzić, że 300 tysięcy zł… Jak można stwierdzić, że 
w przypadku firmy, która generowała w poprzednich 
latach co roku kilka milionów zysku i została w ten 
sposób sprywatyzowana, zniszczona, nie zostało po-
pełnione żadne zło? To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Jeżeli nawet wytyka się takie błędy 
i mówi się o nieprawidłowościach w postępowaniu 
prokuratorskim, to można dojść do jakiejś racji, do 
jakiegoś porządku, jeśli pan prokurator jest niezależ-
ny i nie ma na niego żadnego wpływu.
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Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

(senator K. Wiatr) proszę Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kon-
troli niektórych inwestycji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 85, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 85 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Krystiana 
Probierza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zauważyłem w ostatnich kilku wystąpieniach, że 

z tego miejsca przekazywane są pozdrowienia dla 
senatorów. Senator Jackowski pozdrawiał lewą, prawą 
stronę, względnie na odwrót. Ja na pewno nie będę 
tak oryginalny jak senator Grodzki, ale też pozwolę 
sobie pozdrowić salę tradycyjnym: Dziń dybry.

(Głosy z sali: Dziń dybry!) (Wesołość na sali)
Moim obowiązkiem, który został mi powie-

rzony przez Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, jest przedstawienie wyników na-
szych obrad, które odbywały się dzisiaj o godzinie 
10.00. Otóż mam zaszczyt zreferować informacje na 
temat ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych 
inwestycji.

Na naszym posiedzeniu podstawowe zadania wy-
nikające z tej ustawy zostały omówione przez pana 
ministra Wilda obecnego na naszym posiedzeniu. 
Przedstawione zostało również stanowisko biura 
analiz senackich, w którym oprócz tego, że zwró-
cono uwagę na bardzo krótki czas na zapoznanie się 
z ustawą, zwrócono uwagę też na stosunkowo krótki 
okres vacatio legis.

Pan senator Augustyn prosił o przybliżenie kwestii 
kontroli niektórych inwestycji i pytał, o jakie inwesty-
cje chodzi. I w tym miejscu pan minister objaśnił, że 
cała nazwa ustawy jest troszkę myląca. Mianowicie 
ta ustawa ingeruje w rynek, ma funkcję obronną, ma 
wpływ na działalność naszych spółek Skarbu Państwa 
– w tym szczególnie zwrócono uwagę na działalność 
spółek związanych z naszym kombinatem KGHM 
– a także oddziałuje na spółki potencjalnie zainte-
resowane ewentualnym przejęciem czy też wrogim 
przejęciem naszych spółek.

Same poprawki, które zostały zaproponowane do 
tej ustawy, w zasadzie są pomieszczone na… są prak-
tycznie na niespełna dwóch stronach maszynopisu.

przekonujących kontrargumentów. Będę głosował za. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Bardzo ważne stwier-
dzenie.)

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*.
Informuję również, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie: Augustyn, 
Florek oraz Borusewicz.

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

wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

(Głosy z sali: Na posiedzeniu komisji…)
(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski:
Szanowni Państwo! Bardzo serdecznie przepraszam, 

ale nie będę już mógł być z państwem na posiedzeniu 
komisji, pojawi się inny wiceminister sprawiedliwości. 
W związku z tym pozwólcie, że tylko krótko serdecznie 
podziękuję za uwagi, za opinie, których wysłuchałem 
jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości z ra-
mienia rządu. Wszystkie one oczywiście pogłębiły na-
szą wiedzę, wskazały różnego rodzaju obawy, którymi 
szczególnie opozycja bardzo często się tutaj dzieliła.

W przekonaniu Ministerstwa Sprawiedliwości 
i rządu ustawy te gwarantują podstawowe prawa 
i wolności obywatelskie, doprowadzą do usprawnie-
nia i uelastycznienia działalności prokuratury, tak 
aby skuteczniej ścigała przestępstwa w Polsce i sta-
ła się istotnym elementem systemu bezpieczeństwa 
narodowego.

Dziękuję za uwagi i za to posiedzenie, i wyrażam 
nadzieję, że Senat Rzeczypospolitej obie te ustawy 
przyjmie i wejdą one w życie zgodnie z zapisami usta-
wowymi, czyli 4 marca. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym do ustawy – Prawo o prokuraturze, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

(senator sprawozdawca K. Probierz) gdy tylko to rozporządzenie się ukaże, zostało w jakiś 
sposób przedstawione senatorom.

W całej tej procedurze rolę kontroli czy zabezpie-
czania naszego interesu państwa pełni taki komitet 
konsultacyjny, który w zasadzie pozostaje niejako 
pod kontrolą Ministerstwa Skarbu Państwa. Swoich 
delegatów do tej komisji legislacyjnej delegują także 
inne jednostki. W ustawie dopisano, że minister wła-
ściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, minister 
właściwy do spraw energii, minister właściwy do 
spraw gospodarki morskiej także będą mieli wpływ 
na skład komitetu konsultacyjnego. To wynika ze 
zmian w funkcjonowaniu naszych ministerstw. To 
tyle ogólnych uwag.

Komisja po przeprowadzonym posiedzeniu re-
komenduje Senatowi przyjęcie ustawy w sprawie 
zmiany ustawy o kontroli niektórych inwestycji 
bez poprawek. Z tego, co pamiętam, 7 głosów 
było za, a 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
I taką rekomendację przekazuję panu marszałko-
wi. Dziękuję.

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?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko uwagę zwrócić, że 4 senatorów 

wstrzymało się od głosu, gdyż potem 1 senator do-
szedł. Dziękuję.

(Senator Krystian Probierz: Przepraszam bardzo. 
Ja nie powiedziałem tego z cała pewnością.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do pana 

senatora sprawozdawcy. 
Panie Senatorze, czy stanowisko komitetu konsul-

tacyjnego jest fakultatywne dla właściwego ministra, 
czy jest stanowiskiem wiążącym? Dziękuję bardzo.

Pan senator Augustyn pytał także o to, jakie zna-
czenie ma ren w naszej gospodarce. Bo do podmio-
tów prowadzących działalność gospodarczą, które 
podlegają kontroli, dopisano także… czy zmieniono 
formułę dotyczącą przesyłania paliw gazowych, po 
czym dodano także produkcję renu lub wydobywanie 
i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwa-
rzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji 
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym.

Pozwoliłem sobie posłużyć się moją wiedzą 
i troszkę objaśnić państwu znaczenie tego pier-
wiastka, renu, w naszej gospodarce. Otóż pierwia-
stek ren, który na szczęście występuje w naszych 
złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej, 
wspólnie z minerałami miedzi… Mamy tego renu 
troszkę, troszkę – tak powiem – tak że jesteśmy 
chyba w czwórce czy piątce największych jego pro-
ducentów na świecie.

Jak wynikało z naszej dyskusji na posiedzeniu 
komisji, w ustawie chodzi o to, aby zabezpieczyć in-
teresy naszego państwa przed ewentualnym wrogim 
przejęciem wspomnianej spółki i innych, o których 
mowa.

Tak jeszcze à propos: ren jest pierwiastkiem… jest 
metalem szlachetnym o gęstości zbliżonej do gęstości 
platyny, ma też podobne cechy zewnętrzne. Jest uży-
wany w najbardziej zaawansowanych technologiach, 
szczególnie używany jest w produkcji silników od-
rzutowych – wykorzystuje się tam go jako dodatki do 
stopu, które ewidentnie poprawiają własności metalu. 
Jest także stosowany w termoparach, a także, proszę 
państwa, w najbardziej zaawansowanych technolo-
giach stealth, tych, które służą do pokrywania obiek-
tów, aby nie były one widoczne dla radarów strony 
przeciwnej.

Otóż, proszę państwa, w czasie dyskusji pan mi-
nister pewno jeszcze na ten temat troszkę powie, a ja 
dodam, że tą ustawą będą objęte spółki z kapitałem 
obcym, jeśli będą prowadziły działalność wydobyw-
czą związaną z pozyskiwaniem tych pierwiastków 
rzadkich.

Jeszcze jedna uwaga. Tego renu produkujemy 
od kilkuset do paru tysięcy kilogramów rocznie. 
Aktualna cena rynkowa – ceny surowców spadają – 
to jest chyba około 5 tysięcy dolarów za kilogram, ale 
niedawno te ceny osiągały nawet 10 tysięcy czy kilka-
naście tysięcy za kilogram tego pierwiastka. Ogólnie 
można powiedzieć, że produkuje go spółka związana 
z naszym Kombinatem Górniczo-Hutniczym Miedzi.

Z dyskusji i zapytań senatorów wynikało także, 
że jakąś nieodłączną częścią tej ustawy powinno 
być albo jest przygotowane rozporządzenie Rady 
Ministrów. Były tu takie postulaty senatorów, aby 
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Komunikaty. Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 68.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
projektu uchwały zawartego w druku nr 68. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Zatem przystępujemy do głosowania nad przedsta-

wionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
(Wesołość na sali)
Odczytuję wyniki: głosowało 83 senatorów, 

25 – za, 57 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
odrzucił uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o wyciszenie... Panie i Panowie 

Senatorowie, to bardzo utrudnia pracę, a jak będę 
lepiej pracował, to i państwo, i ja szybciej pojedziemy 
do domu.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodat-
ku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytal-
ne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomosto-
we albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 
w 2016 r.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 70 Z.

Senator Krystian Probierz:

Dokładnie wypowie się na ten temat pan minister.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest fakultatywne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Mikołaj Wild: Nie, dziękuję.)
Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram dyskusję.
Proszę, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Informuję, że nikt nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę do godziny 14.55, 45 minut 

przerwy.
Pan senator sekretarz ma komunikat do odczy-

tania.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Szanowni Państwo!
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do 
ustawy – Prawo o prokuraturze odbędzie się bezpo-
średnio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 10  

do godziny 14 minut 59)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.
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(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 62 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o jednorazowym 
dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, ren-
cistów, osób pobierających świadczenia przedemery-
talne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomosto-
we albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 
w 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek, druk senacki nr 69 A

Przystępujemy do głosowania nad przedstawia-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 za było, 1 był prze-

ciwnego zdania i głosował przeciw. (Głosowanie 
nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku 
nr 60 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Roberta Gawła, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, 

która się zebrała, odbyło się wczoraj o godzinie 21.10. 

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej zebrała się i, bez wielkiej 
dyskusji, proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że podczas 
debaty senackiej zgłoszono poprawki. Kilka popra-
wek zmierzało do tego, żeby ten dodatek rozłożyć 
na wszystkie miesiące roku, a następnie wpisać to 
w system wsparcia i wpisać to na kolejne lata. Jak 
sądzę, ze względu m.in. na wysokie koszty, nieuzgod-
nione z Ministerstwem Finansów, nieuwzględnione 
w budżecie, senatorowie byli temu przeciwni. Inne 
poprawki zmierzały do tego, aby wyłączyć z liczenia 
do dochodu zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłki dla sie-
rot, a także żeby zmienić kwotę dla osób, które mają 
najniższe świadczenia, czyli do 900 zł, i wypłacać 
tym osobom 350 zł, a nie tak jak w projekcie 400 zł, 
zaś te 50 zł przeznaczyć dla osób, których świadcze-
nia wynoszą od 1 tysiąca 500 do 2 tysięcy zł.

Podsumowując, powiem, że komisja proponuje, 
aby przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
Proszę o przyjęcie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy, pan senator 

Tomasz Grodzki i pan senator Mieczysław Augustyn, 
chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
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Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 24 za było, 57 – przeciw, 4 

senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3, pana senatora Kazimierza Wiatra.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 60 było za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4, 

pana senatora Marka Borowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 7 było za, 76 było 

przeciwnego zdania, 3 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 5, 

pana senatora Kazimierza Wiatra.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 57 było za, 28 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawką nr 6 już głosowaliśmy.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia projektu w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 80 było za, 6 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę Annus Domini MMXVI Rokiem 
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 74 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Michała Seweryńskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Oprócz członków komisji wzięli w nim udział pan 
senator Jan Żaryn i mówiący te słowa.

Komisja poparła poprawki nr 1, 3 i 6 z zestawienia 
wniosków i wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz 
z jednolitym projektem uchwały zawartym w druku 
nr 60 S. Podaję poprawki, które zostały przyjęte.

Poprawka nr 1. Tytuł projektu uchwały otrzy-
muje brzmienie: Annus Domini MMXVI – Rokiem 
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Poprawka nr 3. W akapicie pierwszym wyrazy 
„oddaje cześć” zastępuje się wyrazami „składa hołd”.

Poprawka nr 6. Po akapicie piątym dodaje się aka-
pit w brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanawia rok 2016 – Rokiem Jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski”. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie drugiego czytania projektu wnioski 

o charakterze legislacyjnym złożyli pan senator Jan 
Żaryn, pan senator Marek Borowski i pan senator 
Kazimierz Wiatr. Czy senatorowie… Nie. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie?

Nie. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektów, druk nr 60 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu, druk nr 60 S, w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i nr 6 będziemy głosować 
łącznie.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami 
pana senatora Jana Żaryna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 2, 

pana senatora Marka Borowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(senator sprawozdawca R. Gaweł)
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 24 było za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 18)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 62 było za, 24 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo o proku-
raturze.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o prokuraturze.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały w sprawie tej ustawy, w którym 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, natomiast 
mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzuce-
nie ustawy. Druk senacki nr 75 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 24 było za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
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 87 senatorów, za było 63, przeciw – 24, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kon-
troli niektórych inwestycji.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendują 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie obu ustaw, ustawy – 
Prawo o prokuraturze i ustawy zawierającej przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, bez 
poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy albo pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan marsza-

łek Bogdan Borusewicz, pan senator Mieczysław 
Augustyn i pan senator Piotr Florek.

Pan senator Mieczysław Augustyn się zgłasza. 
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze względu na bardzo niedoprecyzowane, groźne 

w stosowaniu przepisy zawarte w art. 12, które – 
cytuję za niezależną ekspertyzą – dadzą możliwość 
„bezkarnego naruszenia dobrego imienia dowolnie 
wskazanego człowieka”, proszę o głosowanie za wy-
kreśleniem tego artykułu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji był pan senator Jan Filip 
Libicki.

Panie Senatorze? Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego projektu, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowania nad przedstawionymi poprawkami 
zostaną przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
poprzednie obydwa wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzu-
cenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Oświadczenia. Jest ustalona kolejność, Panie 
Marszałku.

Trzeci pan jest, Marszałku.
Pan senator, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Ja króciuteńko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja składam oświadczenie w związku z opisywanym 

w mediach incydentem dotyczącym zatrzymania i po-
bicia przez policję pana Adama Słomki, który działając 
przeciwko istnieniu pomników wdzięczności armii 
radzieckiej, zechciał razem z grupą osób wymalować 
na pomniku w Parku Skaryszewskim symbol Polski 
Walczącej – kotwicę. Został zatrzymany przez policję, 
rzucony na podłogę, skuty kajdankami, po czym prze-
trzymywany do godziny 4.00 nad ranem.

Uważam, że tego typu działania w demokratycz-
nym państwie prawa są niedopuszczalne i wręcz 
oburzające. W związku z tym mam wniosek do 
ministra spraw wewnętrznych o rozpoznanie tej 
sprawy, ewentualnie wszczęcie postępowania co 
najmniej dyscyplinarnego, jeśli nie karnego, prze-
ciwko funkcjonariuszom, jeżeli tak się zachowali, 
i poinformowanie, czy zostały zarejestrowane fakty 
w tym miejscu, gdzie zdarzenie zaistniało – bo 
podobno ten pomnik jest monitorowany – i w tym 
miejscu, gdzie zatrzymano pana Adama Słomkę.

Ja przypominam, że jest to działacz opozycyjny 
znany jeszcze z czasów systemu komunistycznego. 
Był najmłodszym internowanym w stanie wojennym, 
bo miał wtedy zaledwie 17 lat. Jego działania znalazły 
potem kontynuację. Jest to przecież człowiek publicz-
nie znany, był wielokrotnie posłem, w tym europosłem. 
Uważam, że tego typu postępowanie policji wobec 
osoby, która jest znana, a zatem nie zachodzi obawa, 
że się będzie ukrywała… Poza tym podjęła działania, 
które w ramach porządku prawnego można zapewne 
ocenić jako niekwalifikujące się jako przestępstwo, 
a jedynie – jako manifestacja określonych poglądów 
politycznych, do których to manifestacji człowiek ma 
prawo choćby zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz oświadczenie wygłosi pan senator 

Aleksander Szwed.
Bardzo proszę.
A potem pan senator Borowski.
(Senator Jan Maria Jackowski: A ja?)
Pan też jest zapisany, Panie Senatorze. Proszę 

czekać.

o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jest to druk 
senacki nr 85 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, za było 64, 2 było 

przeciwnego zdania, 21 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kontroli niektórych inwestycji.

Informuję, że porządek obrad dziewiątego posie-
dzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posie-
dzenie Senatu odbędzie się w dniach 17, 18, 19 lutego 
2016 r. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
Panie Marszałku!)

Teraz, Janku, mi coś mówisz? No sorry. Co chciał-
byś?

(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym wy-
głosić oświadczenie.)

(Rozmowy na sali)
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-

nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. 
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby 
możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Senator Rafał Ambrozik: Zbigniew Cichoń.)
Pan senator Zbigniew Cichoń, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Zbigniew Cichoń ma zabrać głos.
Panie Senatorze!
(Głos z sali: Panie Senatorze!)
Panie Senatorze, trzeci raz pana proszę, bo nie…
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
(Senator Marek Borowski: Oświadczenia?)
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protestem samorządowców, w tym radnych miejskich, 
którzy doskonale wyczuwają potrzeby społeczne. 
Dramatyczne jest dla mnie kierowanie się w decy-
zjach jedynie statystykami. Co niepokojące, spadek 
liczby przestępstw cięższego kalibru w Kudowie-
Zdroju, w Lądku-Zdroju, czy w Polanicy, czyli efekt 
pracy sztabu policjantów, stanowi podstawę do nie-
korzystnych dla jednostek zmian.

Jako senator wysoce cenię sobie wszystkie dzia-
łania Policji prowadzące do poprawy bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. Obawiam się jednak, że pla-
nowane działania, o których słyszę, pomimo zapew-
ne szczerych intencji, wymierzone zostaną zarówno 
w obywateli, jak i w dobre imię Policji.

Nie mogę udzielić aprobaty dla procesu dalszej 
marginalizacji roli mniejszych miejscowości kosztem 
większych miast. Każdy obywatel naszego kraju ma 
prawo czuć się bezpiecznie bez względu na fakt, czy 
jest mieszkańcem niewielkiej miejscowości czy też 
większej aglomeracji miejskiej.

Wytypowanie do zmian trzech miejscowości 
uzdrowiskowych jest konkretnym potwierdzeniem 
faktu, że proces likwidacji komisariatów zainicjo-
nowany na naszym terenie w ostatnich kilkunastu 
latach, nie jest procesem zakończonym. Rozpoczęcie 
zmian organizacyjnych od likwidacji tak ważnych dla 
sprawności funkcjonowania Policji etatów uważam 
za niedopuszczalne.

Obawiam się, że podejmowane działania pociągną 
za sobą w konsekwencji kolejne ruchy, które dopro-
wadzić mogą do obniżenia rangi komisariatów Policji 
w wymienionych miejscowościach. Zadziwia mnie 
fakt, że niezrozumiałe próby ingerencji w strukturę 
komisariatów prowadzone są w uzdrowiskach odwie-
dzanych przez coraz liczniejsze grupy turystów rocz-
nie. Wziąwszy pod uwagę sytuację geopolityczną, 
można sądzić, że wzrost turystyki krajowej, zwłasz-
cza o profilu turystyczno-uzdrowiskowym, będzie 
postępować we wzmożonym tempie. Tendencja taka 
obserwowana była już w ostatnich latach. Polska 
Policja potrzebuje zwiększenia liczby etatów funk-
cjonariuszy zajmujących się prewencją na naszych 
ulicach, nie może się to jednak odbywać kosztem 
wykwalifikowanej kadry. Nie rozumiem idei, która 
przyświecała ewentualnie podejmowanym próbom 
wprowadzenia zmian. Jeśli jest to chęć usprawnienia 
działań, to nie znalazła ona aprobaty w oczach osób, 
które powinny mieć znaczący głos w sprawie funk-
cjonowania Policji, tj. samorządowców, obywateli 
i mieszkańców, a także wielu policjantów. Jeśli zaś 
zmiany miałyby być podyktowane względami ekono-
micznymi, to byłoby to, moim zdaniem, niegodziwe.

Panie Ministrze, w związku z przedstawioną ar-
gumentacją zwracam się z prośbą o niewprowadzanie 
w życie przygotowywanych zmian w strukturze funk-
cjonowania Policji na ziemi kłodzkiej. Liczę, że pro-

Senator Aleksander Szwed:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym skierować swoje oświadczenie do 

ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana 
Mariusza Błaszczaka.

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z uzyskanymi informacjami dotyczą-

cymi kontynuacji planu likwidacji etatów dyżurnych 
na komisariatach Policji w Kudowie-Zdroju, Lądku-
Zdroju i Polanicy-Zdroju chciałbym wyrazić swój 
zdecydowany protest. Jako senator reprezentujący 
powiat kłodzki od kilku lat obserwuję nieustający 
proces marginalizowania naszego regionu, mający 
miejsce w wielu sferach naszego życia społecznego. 
Proces ten dotyka, ku mojego szczególnemu zanie-
pokojeniu, także sfery bezpieczeństwa. Plany, po-
chodzące jeszcze z poprzedniej kadencji, które mają 
zostać wprowadzone na wymienionych komisariatach 
już 1 lutego 2016 r., doskonale wpisują się w działania, 
które finalnie doprowadzą do spadku skuteczności 
funkcjonowania Policji na naszym terenie. Najpierw 
zlikwidowano, mimo wielu protestów społecznych, 
ze strony zarówno mieszkańców, jak i lokalnych 
samorządów, Sudecki Oddział Straży Granicznej. 
Teraz próbuje się na poziomie komendy powiatowej 
kontynuować niekorzystne decyzje dotyczące Policji.

Panie Ministrze, służba w Policji winna charakte-
ryzować się skutecznością. Jestem przekonany, że de-
cyzja o likwidacji etatów wysoko wykwalifikowanych 
i wyspecjalizowanych dyżurnych spowoduje spadek 
poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Nie 
mogę pozostać obojętny wobec protestu rzeszy samo-
rządowców, obywateli, a także samych policjantów. 

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, od kie-
dy zostałem wybrany na stanowisko senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej, spotkałem się z licznymi 
prośbami o interwencję w przedstawionej tu sprawie. 
Uważam, że likwidacja etatów dyżurnych i próba 
zastąpienia funkcjonariuszy dyżurnych pełniących 
służbę innymi, nieprzygotowanymi do tej roli funk-
cjonariuszami spowoduje spadek skuteczności dzia-
łań w terenie oraz może zainicjować masowe odejścia 
na emeryturę wykwalifikowanych i doświadczonych 
funkcjonariuszy, co zaowocuje brakiem zaufania do 
organizacji instytucji publicznych stojących na straży 
bezpieczeństwa obywateli. Likwidacja wspomnia-
nych etatów zdecydowanie obniży także rangę ko-
misariatów Policji.

Nie jest dla mnie przekonująca argumentacja ko-
mendanta powiatowego Policji w Kłodzku, inspektora 
Andrzeja Sidorowicza-Radzikowskiego, który swoją 
decyzję uzasadnia koniecznością zmiany organizacji 
struktury na poszczególnych komisariatach, która 
to zmiana ma w zamyśle poprawić funkcjonowanie 
tychże jednostek. Spotkała się ona ze zdecydowanym 
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(senator A. Szwed) nam informacji o sytuacji budżetu państwa w mie-
siącach – dla każdego odrębnie – październiku, li-
stopadzie i grudniu 2015 r. 

Prosimy, aby informacja ta obejmowała: po pierw-
sze, uzyskane dochody łączne budżetu, w tym podat-
kowe – w podziale na wszystkie rodzaje podatków 
–i niepodatkowe; po drugie, wydatki budżetu państwa 
ogółem oraz w szczegółowym układzie jak do sza-
cunkowego wykonania budżetu, w tym dotacje do 
ZUS i KRUS oraz obsługa długu; po trzecie, deficyt 
budżetu państwa.

Niniejsze oświadczenie podpisali senatorowie 
Marek Borowski i Kazimierz Kleina. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O wygłoszenie oświadczenia poproszę pana sena-

tora Stanisława Gogacza.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Oświadczenie swoje 

kieruję do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Panie Ministrze!
Kościół pobrygidkowski zwany powizytkow-

skim, pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej 
w Lublinie, wzniesiony w latach 1412–1426, 
zbudowano w celu upamiętnienia zwycięstwa 
Władysława Jagiełły nad Krzyżakami w bitwie 
pod Grunwaldem. Kościół jest zbudowany w sty-
lu gotyckim. Pomimo wielu tragicznych wydarzeń 
kościół do dziś przetrwał w prawie niezmienio-
nej gotyckiej bryle. Kościół od wielu dziesiątek 
lat jest zaangażowany w działalność patriotyczną 
– tu mają miejsce uroczyste msze święte za ojczy-
znę, tu znajduje się tablica poświęcona generałowi 
Kazimierzowi Tumidajskiemu, odsłonięta w 1977 r. 
w warunkach półjawnych, tu jest tablica ku czci 7. 
Pułku Ułanów Lubelskich zasłużonego zarówno 
w wojnie polsko-bolszewickiej, jak i wojnie obron-
nej czy tablica w hołdzie poległym na Wołyniu za 
ojczyznę w latach 1939–1945. Jest tu realizowane 
wiele najróżniejszych inicjatyw patriotycznych.

Ze względu na powyższe zwracam się do mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą 
o wnikliwe przeanalizowanie wniosków, jakie złożył 
Kościół Rektoralny pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie do 
programu ministra kultury „Dziedzictwo kulturowe 
– ochrona zabytków” w 2016 r. Proszę też o informa-
cję co do powyższego. Dziękuję bardzo. Stanisław 
Gogacz.

ces zapoczątkowany jeszcze za rządów poprzedniej 
koalicji, będzie procesem odwracalnym za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolejnym oświadczeniem chciałbym zwrócić się 
do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji do-

tyczącej drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław – 
Kudowa-Zdrój. Chciałbym dowiedzieć się, czy w naj-
bliższych latach planowana jest generalna przebudowa 
tego odcinka i czy ewentualnie zostały zabezpieczone 
środki finansowe na ten cel.

Pytanie moje podyktowane jest zaniepokoje-
niem mieszkańców regionu Dolnego Śląska, którzy 
w wielu protestach w latach poprzednich manife-
stowali konieczność gruntownej przebudowy drogi 
nr 8. Zaznaczam, że odcinek Wrocław – Kudowa-
Zdrój należy do najniebezpieczniejszych w kraju. 
Ze względu na fatalne warunki infrastruktury każ-
dego roku podnosi się niechlubna statystyka osób 
rannych, a także niestety ofiar śmiertelnych wypad-
ków komunikacyjnych notowanych na tej właśnie 
trasie. Niestety, przez ostatnie 8 lat rządów Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
nie zrobiono zbyt wiele w zakresie jej przebudowy. 
Liczę, że przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku 
Wrocław – Kudowa-Zdrój wejdzie w fazę realizacji 
w najbliższym czasie, a udana inwestycja przyczyni 
się do rozwoju naszego regionu i poprawy poziomu 
bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam, że oświadczenia nie mogą trwać 

dłużej niż 5 minut. Bardzo dziękuję.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora 

Marka Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Oświadczenie w imieniu swoim oraz pana senatora 

Kazimierza Kleiny kieruję do ministra finansów.
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2015 r. wzbu-

dziła ożywioną dyskusję i spore kontrowersje co do jej 
zasadności i celowości. Kwestię tę, jak sądzimy, moż-
na będzie obecnie rozstrzygnąć, jako że podstawowe 
dane dotyczące wykonania budżetu są już dostępne. 

Nie dysponujemy jednak wystarczającymi dany-
mi, dlatego też zwracamy się z prośbą o przekazanie 
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 34)

postawą w czasie II wojny światowej, a następnie przez 
wiele lat PRL był wyjątkowo represjonowany. Odegrał 
pozytywną i bardzo istotną rolę w tworzeniu opozycji 
w czasach komunistycznych oraz aktywnie współtwo-
rzył państwo polskie po przemianach 1989 r. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz oświadczenie wygłosi pan senator Rafał 

Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jest to oświadczenie skierowane do prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego w sprawie 
wskazania podstawy prawnej niedopuszczenia do orze-
kania sędziów trybunału wybranych przez Sejm i zaprzy-
siężonych przez prezydenta w grudniu 2015 r.

Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego nie do-
puszcza do orzekania 3 spośród 5 sędziów trybunału 
wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezy-
denta w grudniu 2015 r. Na jakiej podstawie prawnej 
pan prezes to czyni w sytuacji, gdy nie istnieje żaden 
akt prawny ani żadne orzeczenie trybunału, które by 
unieważniało wybór tych 3 sędziów?

Postępowanie przed trybunałem, zmierzające do pod-
ważenia legalności wyboru tych sędziów, zostało umorzo-
ne z uwagi na brak kognicji Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawach indywidualnych uchwał Sejmu.

W tym stanie rzeczy wybrani 2 grudnia i zaprzysię-
żeni 3 grudnia 2015 r. sędziowie mają pełny status sę-
dziów, mają prawo i obowiązek orzekania, a blokowanie 
im dostępu do orzekania jest działaniem samowolnym 
i bezprawnym. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego 
chyba sobie zresztą zdaje z tego sprawę, zaproponował 
bowiem publicznie „polityczny kompromis”, w ramach 
którego przewidział dopuszczenie wymienionych sę-
dziów do składu trybunału, potwierdzając w ten sposób 
legalność ich wyboru. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół dziewiątego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam dziewiąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia pana 

senatora Jana Marię Jackowskiego.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Oświadczenie moje kieruję do ministra obrony 

narodowej.
W odpowiedzi na pytania i uwagi kierowane do mnie 

jako sygnatariusza „Oświadczenia w obronie pamięci 
Wiesława Chrzanowskiego” w związku z publikacją 
przez zasłużoną oficynę Editions Spotkania książki 
Witolda Bagieńskiego, Sławomira Cenckiewicza i Piotra 
Woyciechowskiego „Konfidenci”, do której wstęp napisał 
minister Antoni Macierewicz, wyjaśniam, co następuje.

Po pierwsze, oświadczenie podpisałem, akceptu-
jąc jego ogólne przesłanie obrony dobrego imienia 
człowieka, który nie może już się bronić. Plakatowa i, 
moim zdaniem, nieuzasadniona merytorycznie okład-
ka książki utwierdziła mnie w słuszności tej decyzji. 
Jednak po bliższym zapoznaniu się z treścią książ-
ki „Konfidenci” nie mogę się zgodzić z wszystkimi 
sformułowaniami oświadczenia, gdyż w sposób zbyt 
skrótowy, a przez to uproszczony, dokonano oceny 
przesłania książki i intencji jej autorów.

Wyjaśnienie to zdecydowałem się opublikować 
ze względu na wysoką ocenę dorobku wydawnictwa 
Editions Spotkania. Jestem zwolennikiem upublicznia-
nia wyników rzetelnych warsztatowo badań dotyczą-
cych ustaleń w zakresie współpracy bądź uwikłań osób 
aktywnych po stronie opozycji z PRL aparatem bezpie-
czeństwa. Jest to bardzo istotny element odkłamywania 
najnowszej historii Polski. Od początku przemian po 
1989 r. konsekwentnie opowiadałem się za lustracją 
i dekomunizacją, czego dowodem jest moja działalność 
publiczna jako parlamentarzysty oraz autora kilkuna-
stu książek i licznych publikacji prasowych. Pisałem 
w nich bardzo jasno, że „gruba kreska” była jednym 
z fundamentalnych błędów, ponieważ nie oddzielono 
wyraźną cezurą moralną i polityczną III RP od PRL.

Po trzecie, profesora Wiesława Chrzanowskiego 
poznałem jeszcze w latach PRL. Bliżej poznałem go 
jako człowieka i polityka w lutym i w marcu 1992 r. 
Wówczas jako dziennikarz Telewizji Polskiej realizo-
wałem dla Programu 1 Telewizji Polskiej 10-odcin-
kowy cykl programów „Drogi do wolności”, którego 
bohaterem był ówczesny marszałek Sejmu. Po zapo-
znaniu się z wynikami badań przeprowadzonych na 
podstawie materiałów zgromadzonych na jego temat 
przez aparat bezpieczeństwa PRL nadal uważam, że 
profesor Wiesław Chrzanowski wykazał się heroiczną 
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  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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    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 79 92 87 87 76 41 61 41 83 85 85 86 85 86 86 86 87 87 87 87
  Za 26 28 27 56 55 4 14 13 25 62 84 86 24 60 7 57 80 24 62 24
  Przeciw 52 62 60 28 21 36 47 28 57 23 1 0 57 26 76 28 6 63 24 63
  Wstrzymało się 1 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 3 1 1 0 1 0
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    21 22
  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 + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

9. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2016 r.
Wyniki głosowań246

    21 22
  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 87 87
  Za 63 64
  Przeciw 24 2
  Wstrzymało się 0 21
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktami 5. oraz 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W czasie trwania sejmowej debaty o ustawie o prokuraturze miało miejsce pewne zdarzenie – policja 

przeszukała mieszkanie internauty, zabezpieczyła jego komputer, a przyczyną tego był prześmiewczy filmik 
dotyczący prezydenta Andrzeja Dudy. To wręcz absurdalne postępowanie prokuratury dobrze oddaje, jak wy-
gląda obecne działanie tej instytucji: ściga się młodego człowieka za żart z głowy państwa, a za mało zajmuje 
się setkami przestępczych mafii, jakie usidliły nasze państwo. Mógłbym wymienić kilkanaście afer za rządów 
Platformy Obywatelskiej, które zostały zamiecione pod przysłowiowy dywan. Wymienię chociażby rażącą 
nieskuteczność w sprawie Amber Gold, wypuszczenie mafii pruszkowskiej, wielki skandal po kilkunastu latach 
prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa generała Papały, nieuzasadnione wejście funkcjonariuszy ABW do 
redakcji tygodnika „Wprost”, regularne wycieki z „afery taśmowej”… W tych przypadkach prokuratura zamiast 
być ostoją bezpieczeństwa, stała się takim kurkiem, z którego ciągle regularnie wyciekały jakieś informacje. 
Wymienione sprawy – jedna drobna, inne bardzo poważne – są jaskrawym dowodem na to, że potrzebna jest 
reforma prokuratury, że prokuratorzy wymagają swego rodzaju nadzorcy, a ściślej mówiąc, urzędowego dopingu, 
aby ścigali najpoważniejsze przestępstwa. Nie wolno dalej godzić się na takie nieudolne działania prokuratury.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że do zamieszania w działaniach prokuratury doprowadziło rozłączenie 
urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego dokonane w 2009 r. przez rząd PO-PSL. Niejako na 
marginesie dodam, że kiedy w 2007 r. minister – prokurator generalny Zbigniew Ziobro oddawał swój urząd, 
w Polsce, według statystyk Policji, popełniano dziennie o 800 przestępstw mniej niż wcześniej, a jednocześnie 
najbardziej spadła przestępczość kryminalna. Rozdzielając te funkcje, jak się wydaje, dokonano tego, aby zrzucić 
z rządu odpowiedzialność za ściganie przestępstw, za toczące się śledztwa. Najprostszy wniosek: rząd PO-PSL 
nie chciał zajmować się bezpieczeństwem Polaków, argumentując swoją postawę niezależnością prokuratury 
i oczywiście samego prokuratora generalnego. Z tą niezależnością to była wielka przesada. Przecież premier, 
nie przyjmując corocznego sprawozdania prokuratora generalnego, mógł wystąpić do Sejmu o jego odwołanie. 
I do takich kroków premier Donald Tusk uciekł się dwukrotnie – w roku 2013 i 2012. Skutkowało to swego 
rodzaju zdyscyplinowaniem prokuratora generalnego, a równocześnie świadczyło o jego fikcyjnej niezależności. 
Zresztą nie tylko o fikcyjnej niezależności, ale także o fikcyjnym wpływie na kształt prokuratury, ponieważ 
największy wpływ zarówno na budżet, jak i na decyzje kadrowe w prokuraturze miała faktycznie Krajowa Rada 
Prokuratury. Jednym słowem, wmówiono środowisku prokuratorskiemu, że jest niezależne, tę „niezależność” 
odmieniano przez wszystkie przypadki, ale zrobiono wszystko, aby tę prokuraturę podporządkować władzy. 
Odpowiedzialność była rozmyta, bo za to, co działo się w prokuraturze, odpowiadała korporacja.

A co do niezależności, to niezależne mają być sądy, niezawiśli sędziowie, ale nie prokuratura. Prokuratura 
jest służbą, jest instrumentem, za pośrednictwem którego rząd mógłby wpływać na orzecznictwo sądów, aby 
urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej.

Mówiąc o uchwalanych ustawach – o prokuratorze oraz o przepisach wprowadzających prawo o prokuratu-
rze – chciałbym zaznaczyć, że łączą one funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jednym 
słowem, kończy się nieudany eksperyment wprowadzony za rządów PO-PSL. Według nowych przepisów pro-
kurator generalny uzyska prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydawania zarządzeń, wytycznych 
i poleceń. W miejsce Prokuratury Generalnej ma być powołana Prokuratura Krajowa; w miejsce prokuratur 
apelacyjnych – prokuratury regionalne. Należy dodać, że po zmianach w Prokuraturze Krajowej będą mogły 
być prowadzone śledztwa w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem 
faktycznym lub prawnym – niezależnie od ich właściwości miejscowej i rzeczowej, o czym będzie decydował 
prokurator generalny.

Na poziomie PK będzie funkcjonował Wydział Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie prowadzenie 
postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych, popełnionych przez 
sędziów, prokuratorów i asesorów. Prokuratorskie postępowania dyscyplinarne mają stać się jawne. Podobnie 
też jawne będą – co do imienia i nazwiska – prokuratorskie oświadczenia majątkowe. Powstaną stanowiska 
zastępcy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastępcy prokuratora ge-
neralnego ds. wojskowych. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną kadencje prokuratorów powołanych do 
pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej. Likwidację kadencyjności tłumaczy się tym, aby 
prokurator generalny ponoszący pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie całej prokuratury, miał możliwość 
swobodnej – ograniczonej tylko ustawą – polityki kadrowej.
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Co jeszcze będzie korzystne w nowym rozwiązaniu? Przede wszystkim Sejm odzyska możliwość kontroli 
ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego poprzez złożenie wotum nieufności, interpelacje i pyta-
nia, jakie będą do niego składane. Obecnie posłowie, a więc pośrednio Polacy nie mają możliwości kontroli 
prokuratury.

Czy minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie będzie miał za dużą władzę? Faktycznie 
uzyska prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia, z zacho-
waniem niezależności prokuratora w zakresie prowadzonego śledztwa. Będzie mógł np. żądać czynności ope-
racyjnych od policji czy służb specjalnych? Ustawa mówi wyraźnie, że prokurator może jedynie wnioskować 
do policji lub służb specjalnych o przeprowadzenie określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. A szef 
tej służby będzie mógł odmówić, jeśli uzna to za niecelowe. Jednak prokurator generalny będzie mógł zdjąć 
klauzulę tajności, nadaną przez inny organ – do tej pory było to niemożliwe. W tym przypadku jest potrzeba 
wynikająca z problemów, jakie się pojawiają. Chodzi o to, aby w sytuacji, gdy któryś z szefów służb odmówi 
uchylenia tajemnicy z ważnych materiałów śledczych, można było z materiałów skorzystać. Jednak ten zapis 
jest obwarowany tak bardzo, że może dojść do tego tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i tylko na potrzeby 
postępowania przygotowawczego.

Opozycja w Sejmie i w Senacie najgłośniej zarzuciła tej zmianie upolitycznienie prokuratury, skoro te funk-
cje będzie pełnił czynny polityk. W konsekwencji miałoby także dojść do upartyjnienia pracujących 6 tysięcy 
prokuratorów. Tymczasem minister sprawiedliwości, będący zarazem prokuratorem generalnym, sprawdza się 
doskonale m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Belgii, Czechach, Holandii czy Rumunii. To tam prokurator 
generalny – minister sprawiedliwości ponosi pełną odpowiedzialność za walkę z przestępczością.

Prawo i Sprawiedliwość postulowało w kampanii wyborczej połączenie tych urzędów, dowodząc, że pro-
kuratura zacznie skutecznie walczyć z groźną przestępczością w szczególności o charakterze terrorystycznym 
czy z zorganizowaną przestępczością finansowo-gospodarczą. Obecnie wyborcze zapowiedzi stają się faktem.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Proszę, by Pan Minister spowodował podjęcie na nowo sprawy państwa A.
Państwo A. przez wiele lat prowadzili rodzinne przedsiębiorstwo – zakład wulkanizacyjny obok trasy S8. Na 

skutek przebudowy trasy państwu A. został odcięty dotychczasowy dojazd z trasy, co praktycznie pozbawiło 
ich możliwości prowadzenia zakładu będącego źródłem ich utrzymania.

Państwo A. otrzymali jedynie niewielkie odszkodowanie za wywłaszczoną część ich nieruchomości, ale nie 
wzięto pod uwagę rzeczywistych strat związanych z utratą możliwości prowadzenia zakładu. Nie zastosowano 
w szczególności możliwości wywłaszczenia za odszkodowaniem całej nieruchomości, która bez dogodnego 
dojazdu straciła swoją wartość.

Nadmieniam, że rację państwu A. przyznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wyrokiem 
z 16 października 2012 r. Niestety, wyrok ten nie został wykonany.

Nadmieniam, że sprawa była przedmiotem wielu interwencji, została między innymi poruszona w oświad-
czeniu grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorza Wojciechowskiego i innych, na posiedzeniu Senatu 
12 marca 2013 r. Niestety, odpowiedź ówczesnego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 
z 15 kwietnia 2013 r. nie była satysfakcjonująca.

Nadmieniam ponadto, że sprawa państwa A. była też przedmiotem zainteresowania prezydenckiego programu 
„Dudapomoc”, a ponadto kilkakrotnie była krytycznie przedstawiana w programie interwencyjnym „Państwo 
w państwie” Telewizji Polsat.

Proszę, by Pan Minister, kierując się poczuciem sprawiedliwości, zlecił podjęcie wspomnianej sprawy na 
nowo i doprowadzenie do sprawiedliwego naprawienia krzywdy wyrządzonej państwu A.

Rafał Ambrozik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz do prokuratora generalnego 
Andrzeja Seremeta

Zwracam się do obu Wysokich Urzędów, uprawnionych do wnoszenia nadzwyczajnych środków zaskarże-
nia w postepowaniu cywilnym, by zapoznali się z dołączoną do niniejszego oświadczenia kopią wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. I ACa 1063/14, a ponadto by zapoznali się z całością akt sprawy w celu 
rozważenia możliwości skorzystania z przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego nadzwyczajnych 
środków zaskarżenia.

Pan M. R. był właścicielem firmy produkującej specjalistyczne pojazdy na eksport. Firma była kredytowana 
przez (…) w Warszawie. Pan R. twierdzi, że jego firma padła ofiarą jednostronnych, zupełnie dowolnych działań 
banku, który opóźniał się z realizacją uzgodnionego kredytu, a następnie wypowiedział umowę i uruchomił 
procedurę bankowego tytułu egzekucyjnego. Wskutek tego pan R. nie tylko stracił firmę, ale i doszło do egze-
kucji jego majątku prywatnego na rzecz banku oraz majątku poręczycieli.

Pan R. prowadził spór z bankiem przed sądem okręgowym, a następnie przed Sądem Apelacyjnym z Łodzi, 
z wynikiem dla niego negatywnym. Nie wdając się w szczegóły, zwracam uwagę na wynikające z załączonego 
wyroku drugiej instancji moim zdaniem wątpliwości co do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. Pan R. 
podniósł bowiem okoliczności dotyczące pominięcia zgłoszonych przez niego bardzo ważnych dowodów w po-
stępowaniu sądowym w zakresie jego relacji z bankiem, w tym treści negocjacji. Były to dowody z dokumentów 
i dowód z zeznań istotnego świadka. Niestety dowody te zostały w postępowaniu sądowym pominięte. Lektura 
uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji sprawia wrażenie, jakby sprawa została rozpoznana bez należytej 
wnikliwości i obiektywizmu, ze z góry powziętym przekonaniem, że rację ma bank.

Zwracam uwagę na tę sprawę w przekonaniu, że stanowi ona przykład dość groźnego dla polskiej przed-
siębiorczości zjawiska pewnej bezbronności przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, wobec bez-
względnych działań banków, zwłaszcza tych korzystających do niedawna z procedury bankowego tytułu eg-
zekucyjnego. Uważam, że państwo, w tym wymiar sprawiedliwości, powinno lepiej chronić przedsiębiorców 
przed samowolnymi działaniami banków.

W razie potrzeby proszę o wysłuchanie relacji pana M. R., który przedstawi szerszy opis sprawy i przedłoży 
kolejne dokumenty.

Rafał Ambrozik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Na skutek interwencji grupy senatorów w minionym roku interweniował Pan Prokurator Generalny skutecznie 
w sprawie karnej sygn. akt II K 52/13 Sądu Okręgowego w Sieradzu. Miał tam miejsce bulwersujący przypadek 
bezprawnego zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze i wymierzenia rażąco łagodnych kar 
wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej, dopuszczających się groźnych czynów kryminalnych, 
takich jak wymuszanie haraczy, torturowanie osób itp.

Wniósł Pan we wspomnianej sprawie kasację i doprowadził do uchylenia tego wołającego o pomstę wyroku. 
Dziękuję za to, ale mam pytanie: co dalej? 

Czy sprawę nadal ma prowadzić ten sam sąd, a oskarżać ma ta sama prokuratura, które tak bardzo się skom-
promitowały? Czy wyciągnięte zostały jakieś konsekwencje służbowe wobec prokuratora, który akceptował 
bezprawne poddanie się karze? Czy nadal oskarża on w tej sprawie? Czy dla dobra wymiaru sprawiedliwości 
nie należałoby dążyć do przeniesienia tej sprawy do innego okręgu sądowego? Czy dalsze prowadzenie pro-
cesu przez ten sam sąd, z udziałem tej samej prokuratury, po tak wielkich błędach, nie podważa społecznej 
wiarygodności wymiaru sprawiedliwości?

Rafał Ambrozik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Czarnobaja

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z wpłynięciem do mojego biura senatorskiego pisma stwierdzającego naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony informacji niejawnych w związku z medialnym wystąpieniem komendanta Policji, inspek-
tora Zbigniewa Maja, w stacji telewizyjnej TVN w dniu 14 stycznia 2016 r. zwracam się do Pana Prokuratora 
Generalnego z uprzejmą prośbą o interpretację i rozstrzygnięcie, czy faktycznie zostało złamane prawo.

Po konferencji prasowej z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego, która tyczyła 
sią sprawozdania z audytu dotyczącego podsłuchów oraz niegospodarności byłego szefa Komendy Głównej 
Policji, inspektor Maj oprowadził dziennikarzy po kilku pomieszczeniach komendy i pokazał ich wyposażenie. 
Obiekty i budynki resortu spraw wewnętrznych podlegają ochronie prawnej i fizycznej określonej standardami 
nadzorowanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW pełni krajową władzę bezpieczeństwa 
nad Policją od 2010 r. O ochronie fizycznej obiektów stanowi na poziomie Policji zarządzenie komendanta 
głównego Policji, a zawarte w nim treści są tajne.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wyżej opisanymi wydarzeniami i udzielenie odpowiedzi w tym zakresie.

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat PKP InterCity deklarowało zakup piętrowych wagonów do obsługi trasy Łódź – Warszawa. 

Za kupnem piętrowego składu przemawiał fakt, iż przedmiotowa relacja jest najbardziej obciążona w Polsce, 
a liczba pasażerów podróżujących tą trasą stale wzrasta. Piętrowe wagony mogą pomieścić większą liczbę osób 
niż tradycyjne. Doczepianie do lokomotywy coraz większej liczby tradycyjnych wagonów i zwiększanie w ten 
sposób liczby miejsc dla pasażerów jest ograniczone ze względu na długość peronów – zbyt długi skład nie 
mieści się na peronie. Już w 2011 r. na linii Łódź – Warszawa kursowały składy dwunastowagonowe, a mimo to 
pociągi były przepełnione. Dlatego też informacja prezesa PKP InterCity, przekazana opinii publicznej w dniu 
21 stycznia br., o rezygnacji PKP InterCity z kupna piętrowych wagonów, a także wszelkich elektrycznych 
zespołów trakcyjnych, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wzbudza niepokój.

Obecnie na trasie Łódź – Warszawa w większości kursują klasyczne wagony, czasami wyremontowane, 
ale niestety już wiekowe. Nowy tabor pojawia się tylko na nielicznych połączeniach zmierzających tą trasą do 
Wrocławia, ale pociągów tych jest tylko kilka. Poza tym nie jest to tabor o wielkiej pojemności. Problemu nie 
rozwiązują połączenia innych, nielicznych przewoźników. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż trasa Łódź – 
Warszawa przez kilka ostatnich lat była remontowana i niedługo zostanie otwarty nowy dworzec Łódź Fabryczna. 
Czas podróży na tej trasie po całkowitym zakończeniu remontu powinien ulec znacznemu skróceniu. Dlatego 
też możemy przypuszczać, iż wraz z zakończeniem remontu liczba osób, które będą chciały korzystać z tego 
środka transportu, znacznie wzrośnie. 

Pozostawienie na tej trasie starego taboru uniemożliwi wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie daje 
zmodernizowana linia. Stanowisko prezesa PKP InterCity z dnia 21 stycznia 2016 r. stawia pod znakiem za-
pytania kwestię skrócenia czasu podróży na tej trasie oraz rozładowania tłoku w wagonach. Rodzi się również 
pytanie o sens przeprowadzonej modernizacji tej trasy.

Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, jakim taborem mają 
być obsługiwane połączenia kolejowe na linii Łódź – Warszawa oraz w jaki sposób ministerstwo zamierza 
rozwiązać zaistniały problem.

Z poważaniem 
Maciej Grubski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się doniesieniami o sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w Radomiu zwra-

cam się do Pana Ministra z prośbą o informację w niniejszej sprawie.
W maju ubiegłego roku przekazano publicznie decyzję o ulokowaniu w Radomiu siedziby największej 

polskiej spółki działającej w przemyśle zbrojeniowym. Po raz pierwszy od kilku lat, po długim czasie polityki 
degradacji Radomia prowadzonej przez poprzedni rząd, podjęto korzystną dla miasta decyzję. Rozbudzono 
w mieszkańcach nadzieję na odbudowę i wzmocnienie marki Radomia, którą przez lata była precyzja i przemysł 
w przeważającej mierze oparte na przemyśle zbrojeniowym. Upatrywano w tym szansy na miejsca pracy, które 
w ostatnich latach, wraz z kolejnymi instytucjami i placówkami, były odgórnie likwidowane. Skutkiem tych 
działań i wieloletnich zaniedbań jest bezrobocie, które, stając się hamulcowym miasta, wciąż utrzymuje się 
w Radomiu na wysokim poziomie i zmusza młodych zdolnych ludzi do migracji zarobkowej.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację na temat pojawiających się w tej sprawie doniesień. 
Czy planowane jest przeniesienie siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Radomia, a jeśli tak, to z jakiej 
przyczyny? Kiedy zostanie wybudowana siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu i ilu pracowników 
znajdzie tam zatrudnienie? Czy w ostatnim czasie przeprowadzono w PGZ redukcję etatów, która dotknęła 
pracowników w Radomiu?

Wyrażam nadzieję, że owe spekulacje okażą się chybione, a zarząd spółki wywiąże się ze złożonych obietnic 
i dotrzyma deklaracji, które zostały złożone mieszkańcom Radomia.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłosiło się wielu przedstawicieli organi-

zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), którzy wyrazili zaniepokojenie w związku 
z brakiem jednoznacznych wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie do sposobu 
interpretacji przez organy administracji przepisów regulujących kwestie związane z wydatkowaniem przez 
OPP środków pieniężnych uzyskiwanych przez te organizacje, a pochodzących z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie 
z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie OPP. Jednak w ust. 2 stwierdza się, że otrzymane przez 
OPP środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane 
wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Zgodnie z ust. 2c OPP wyodrębnia w ewidencji 
księgowej środki pochodzące z 1% podatku, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1.

Art. 3 ust. 1 ustawy definiuje, co należy rozumieć jako działalność społecznie użyteczną.
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej regulacje prawne należy postawić pytanie: w jaki sposób OPP powinny 

w praktyce interpretować normę prawną zawartą w treści art. 27 ust. 2 ustawy, w myśl której „otrzymane przez 
nie środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane 
wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego”?

Podejmując próbę odpowiedzi na powyższe pytania, należy stwierdzić, że prawidłowa wykładnia normy 
prawnej umieszczonej w treści art. 27 ust. 2 ustawy prowadzi do konkluzji, że środki finansowe otrzymywane 
przez OPP z 1% podatku mogą być wydatkowane przez te organizacje zarówno na zakup towarów i usług, które 
służą bezpośrednio prowadzeniu działalności pożytku publicznego, jak również, w granicach uzasadnionych 
skalą działalności danej organizacji, na nabycie towarów i usług, które są niezbędne do prowadzenia przez nie 
tejże działalności pożytku publicznego (koszty ogólne).

Powyższa konkluzja oparta jest na następującej wykładni przepisów prawa. Po pierwsze, wskazać należy, 
że w myśl art. 27 ust. 2 ustawy środki finansowe pochodzące z 1% podatku mogą być wykorzystane na prowa-
dzenie działalności pożytku publicznego. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 ustawy „działalnością pożytku publicznego 
jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie”. Dalej ustawa wymienia sferę zadań publicznych, w tym między innymi wspieranie 
rodzin, pomoc rodzinom, działalność charytatywną, działalność na rzecz rodziny, działalności na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego itp.

Opierając się na treści obowiązujących przepisów prawa, ocenić należy, że na tak postawione pytanie trzeba 
udzielić pozytywnej odpowiedzi. Pamiętać bowiem wypada, że przywołany przepis art. 27 ust. 2 ustawy nie 
stanowi o obowiązku wykorzystania tych środków na działalność pożytku publicznego, lecz na prowadzenie 
takiej działalności, co tym samym uznać należy za pojęcie znaczeniowo szersze. W zakresie pojęcia „prowadze-
nie działalności pożytku publicznego” bez wątpienia mieszczą się także wydatki nie będące stricte wydatkami 
na zakup towarów i usług, które są wprost wykorzystywane do tej działalności, lecz obejmują także zakup 
towarów i usług, które są konieczne, aby aktywność w tym obszarze prowadzić w sposób zgodny z powszechnie 
przyjętymi standardami (np. wydatki na cele lokalowe, kadrowe czy nawet niezbędne usługowe).

Oczywiście należy pamiętać bezwzględnie, że wydatki tego typu mogą być finansowane przez OPP z 1% 
podatku wyłącznie w racjonalnych granicach i dopóki są uzasadnione faktyczną przydatnością dla prowadzenia 
działalności pożytku publicznego. Przykładowo wskazać można na następujące sytuacje:

– jeżeli dana OPP zajmuje się pomocą rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na problemy 
alkoholowe i w ramach tej aktywności organizuje spotkania z psychologami i terapeutami, to aby prawidłowo 
przeprowadzić takie konsultacje, niezbędne jest wynajęcie powierzchni biurowej – w takim przypadku bez 
wątpienia czynsz najmu powinien być traktowany jako wydatek, który może być finansowany ze środków 
pochodzących z 1% podatku;
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– w przypadku, gdy OPP zajmuje się pomocą na rzecz dzieci z określonymi wadami rozwojowymi i w celu 
prawidłowego oraz sprawnego niesienia tej pomocy, musi między innymi: prowadzić ewidencję podopiecz-
nych, ustalać zakres pomocy niezbędnej dla danej osoby, rozpatrywać wnioski, opracowywać i aktualizować 
dokumenty prawne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa typu regulamin zbierania i wydatkowania 
środków finansowych pochodzących z 1% podatku, to w takim przypadku wydatki na zatrudnienie osoby zaj-
mującej się czynnościami administracyjnymi, jak również honorarium prawnika (radcy prawnego, adwokata) 
za świadczenie pomocy prawnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania danej organizacji powinny 
być uznane za wydatki, które mogą być pokrywane ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku.

W tym miejscu wydaje się, że można przedstawić konkluzje o bardziej generalnym charakterze – OPP mogą 
pokrywać z zasobów pochodzących z 1% podatku wszelkie wydatki o charakterze bieżącym, niezbędne do ich 
prawidłowego funkcjonowania pod warunkiem, że wydatki te pozostają na adekwatnym poziomie w stosunku 
do skali aktywności prowadzonej przez daną organizację (koszty ogólne).

Po drugie, za opowiedzeniem się za taką wykładnią powyższej normy prawnej przemawia również analiza 
poglądów prezentowanych w doktrynie prawa. Przykładowo w publikacji autorstwa N. Kowala, „Komentarz 
do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, [w:] „Tworzenie i rejestracja organizacji po-
żytku publicznego. Komentarz”, Zakamycze 2005, zawarta została trafna uwaga, że z uwagi na to, że przepis 
art. 4 ust. 1 ustawy cechuje się daleko posuniętą kazuistyką, przy jego wykładni należy mieć na względzie cele, 
jakie przyświecały ustawodawcy, gdy wprowadzał przedmiotowe regulacje, a nie ograniczać się wyłącznie do 
literalnej treści przepisu. Nie można bowiem tracić z pola widzenia faktu, że rzeczywisty stan rzeczy jest taki, 
że niewiele podmiotów ubiegających się o status OPP wykonuje działalność literalnie zgodną z brzmieniem 
art. 4 ust. 1 ustawy. W takiej sytuacji, rozważając, czy działania podejmowane przez te podmioty mieszczą 
się w sferze zadań publicznych, określonych w tym przepisie, należy zawsze stosować dyrektywy wykładni 
językowej i funkcjonalnej.

Przedstawiona w tym miejscu koncepcja wykładni przepisów omawianej ustawy prowadzi więc do spo-
strzeżenia, że jej przepisy należy zawsze interpretować z uwzględnieniem celów, jakie miał zamiar osiągnąć 
ustawodawca w sferze społecznej w momencie ich uchwalania. Przenosząc powyższe konkluzje na grunt 
opisanego stanu faktycznego, należy więc stwierdzić, że wolą racjonalnego ustawodawcy było, aby środki 
uzyskiwane przez OPP z 1% podatku dawały tym organizacjom możliwość trwałego i stabilnego prowadzenia 
przez nie aktywności w sferze publicznej, która to działalność jest uznawana przez prawodawcę za wsparcie 
aktywności państwa. Dokonując więc w tym duchu wykładni normy prawnej zawartej w art. 27 ust. 2 ustawy, 
należy przyjąć, że zamiarem oraz intencją ustawodawcy było, aby OPP mogły wykorzystać środki z 1% podatku 
także na zakup takich towarów i usług, które warunkują ich bieżące funkcjonowanie i prawidłowe wypełnianie 
zadań w sferze publicznej.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Klicha

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Ze zdumieniem odnotowałem brak flag Unii Europejskiej przed gabinetem marszałka i chciałbym w imieniu 

Grupy Senatorów Platforma Obywatelska prosić o wyjaśnienie tego faktu.
Umieszczanie flagi Unii Europejskiej jest zwyczajem przyjętym w całej Europie, a urzędnicy krajów 

członkowskich dbają o to, aby utrzymane były zasady tak zwanego protokołu flagowego, który był do tej pory 
respektowany. Flaga widniejąca w polskich urzędach jest symbolem naszej przynależności do struktur unijnych.

Czy brak flagi Unii Europejskiej i pozostawienie tylko flag narodowych oznacza zdaniem Pana Marszałka, 
że Polska nie jest już członkiem Unii Europejskiej?

Z poważaniem 
Bogdan Klich
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej liczby osób, przewidzianej przez ministerstwo, które zostaną 

objęte świadczeniem rodzicielskim zwanym kosiniakowym w 2016 r.
Proszę również o udzielenie informacji, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wyżej wymie-

nione świadczenie, oraz na temat procedury jego przyznawania.
Pragnę nadmienić, że jako senator spotykam się z wieloma osobami, które po licznych wystąpieniach poli-

tyków i komunikatach medialnych wiązały duże nadzieje na poprawę swojej sytuacji finansowej dzięki temu 
świadczeniu, a które z różnych powodów nie mogą z niego skorzystać.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia na listę leków refundo-

wanych produktu leczniczego Kineret (Anakirna). Lek ten jest niezbędny do życia 13-letniej A. D. Dziewczynka 
cierpi na ciężką formę zespołu autozapalnego. Jej organizm wytwarza ogniska autozapalne, w wyniku których 
dochodzi do obrzęku mózgu zagrażającego życiu. Dziewczynce pomaga jedynie leczenie preparatem Kineret. 
Niestety, preparat ten nie jest refundowany przez NFZ. Zrozpaczona rodzina O. D. nie jest w stanie samodziel-
nie sfinansować zakupu tego leku, gdyż są to koszty około 10 tysięcy zł miesięcznie. Bez tego leku O. bardzo 
cierpi i często zapada w śpiączkę. Pomoc jest tej dziewczynce bardzo potrzebna.

Na moją interwencję w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ dyrektor placówki odpowiedział, że jedynie 
minister zdrowia decyzją administracyjną może objąć dany preparat refundacją. Poprzedni minister zdrowia 
nie widział możliwości wpisania preparatu Kineret na listę leków refundowanych, mimo że lekarze od kilku 
lat o to zabiegają. Z uwagi na fakt, że lek ten jest bardzo drogi, a więc niedostępny dla rodziców chorej O., 
bardzo proszę Pana Ministra o zapoznanie się z historią tej chorej dziewczynki i podjęcie decyzji o refundacji 
leku niezbędnego jej do życia.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Jacka Bojarowicza

Szanowny Panie Dyrektorze!
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mnie jako senatora RP przez mieszkańców miejsco-

wości Kamionna (gm. Łochów, pow. węgrowski), położonej przy drodze krajowej nr 62, w związku z ujęciem 
odcinka DK 62 przebiegającym przez miejscowość Kamionna w programie budowy dróg krajowych, komponent 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, proszę Pana Dyrektora o udzielenie informacji dotyczącej konkretne-
go zakresu prac budowlano-modernizacyjnych na tym odcinku oraz przewidywanego terminu rozpoczęcia 
i ukończenia tychże prac.

Należy podkreślić, że w miejscowości Kamionna od lat dochodzi do wielu zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych. Brak ciągów pieszych, utwardzonych poboczy, bezpiecznych przejść uniemożliwia bezpieczne poru-
szanie się po miejscowości, w której znajduje się kościół oraz szkoły, do których uczęszczają dzieci z tej i oko-
licznych miejscowości. Droga krajowa nr 62 w miejscowości Kamionna kilkakrotnie zakręca pod ostrym kątem, 
co tworzy tak zwane ślepe zakręty. Modernizacja tego odcinka drogi wydaje się niezwykle pilną koniecznością.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informuję, że w ostatnich dniach zwrócił się do mnie marszałek województwa śląskiego z kore-

spondencją postulującą wyodrębnienie z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jego 
gliwickiego oddziału.

Pragnę zauważyć, że w ostatnim czasie przy gliwickim oddziale centrum onkologii z siedzibą w Warszawie 
powstało Stowarzyszenie na rzecz Utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii. W uzasadnieniu usamodzielnienia 
wskazano, że kiedy gliwicka placówka funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej instytucji, nadwyżki finansowe 
trafiają do oddziałów w innych częściach kraju. Jak wyliczono, gliwickie centrum onkologii przekazało do-
tychczas placówkom w Warszawie i Krakowie około 82,6 mln zł.

Przypomnę, że w poprzedniej kadencji parlamentu w resorcie zdrowia toczyły się prace nad projektami 
dotyczącymi połączenia centrum onkologii z instytutem hematologii oraz oddzielenia gliwickiego oddziału 
CO. Kwestia obu planowanych zmian budziła kontrowersje w środowiskach lekarzy i pacjentów. W ocenie 
pomysłodawców powołania Śląskiego Instytutu Onkologii korzyści takiego rozwiązania to między innymi: 
racjonalne dysponowanie pieniędzmi, pogłębienie prowadzonych w Gliwicach badań i rozbudowa wojewódz-
kiego rejestru nowotworów. Wskazywano też, że uniezależnienie od centrum onkologii z siedzibą w Warszawie 
da możliwość swobodnej sprzedaży produkowanego w Gliwicach radiofarmaceutyku FDG oraz zacieśnienia 
współpracy z ośrodkami za granicą i w kraju.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Na 
ile rozdzielenie placówek będzie korzystne z punktu widzenia krajowej polityki zdrowotnej wobec problemów 
onkologicznych?

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Rzeczniku!
Z dużym zainteresowaniem odniosłem się do Pańskiej opinii dotyczącej projektu ustawy o pomocy pań-

stwa w wychowaniu dzieci z dnia 22 grudnia 2015 r. Proponowany projekt to najszerszy z dotychczasowych 
systemów wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzinom lub opiekunom na 
każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na 
wychowanie dziecka. Świadczenie wychowawcze otrzymywać będą rodzice, opiekunowie prawni lub opieku-
nowie faktyczni dziecka.

W swoim wystąpieniu wskazuje Pan, że projekt może nierówno traktować rodziny wychowujące tylko 
jedno dziecko, wskazując brak obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania pierwszego dziecka 
w rodzinie i proponując równocześnie, aby w ustawie świadczenie wychowawcze przysługiwało również na 
pierwsze dziecko, niezależnie od progu dochodowego.

Mając świadomość troski, z jaką Pan Rzecznik traktuje sytuację ekonomiczną polskich rodzin i sytuację 
dzieci, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie dotychczasowych inicjatyw legislacyjnych realizowanych 
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, DzU z dnia 31 stycznia 
2000 r., z późn. zm. (rzecznik może również występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie ini-
cjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych), dotyczących poprawy sytuacji 
finansowej rodzin.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące ostatnich 3 lat (2013–2015). Bardzo proszę, by 
w informacji uwzględnić skalę proponowanych zmian, ich charakter oraz skutek, jakie te interwencje odniosły.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

W trosce o dobro polskiego lotnictwa sportowego, jak również Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, pragnę 
przybliżyć Panu Ministrowi problem, jaki za chwilę obejmie kilkadziesiąt aeroklubów w Polsce.

Nowelizacja ustawy podatkowej z 1991 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 września 2015 r., 
nakłada na aerokluby obowiązek płacenia podatku od gruntów i nieruchomości z tytułu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Takową jest każda działalność, w ramach której pobierana jest opłata za latanie, usługi 
lotnicze, loty rekreacyjne, sportowe itp. Nie ma formy zwolnienia w związku z uprawianiem sportów i rekre-
acji. Zwolnienie dotyczy tylko działalności „wyłącznie” na rzecz dzieci i młodzieży – taki jest zapis w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 7 ust. 1 pkt 5.

Wysokość opłaty z tytułu podatku za 75 ha gruntów lotniska w Płocku, według stawki 0,89 zł za metr 
gruntu i 22,86 zł za metr obiektów, to kwota 667,5 tysiąca zł. Przekracza ona zdecydowanie roczne obroty 
klubu. Aeroklub Polski próbował zablokować w Ministerstwie Finansów wejście ustawy w życie, niestety – 
bezskutecznie.

Aerokluby posiadają w Polsce kilkadziesiąt lotnisk sportowych. To na nich wychowano wielu wspaniałych 
pilotów, którzy zdobywają medale. Poprzez drakońskie podatki możemy doprowadzić do likwidacji i tak małej 
liczby lotnisk. Zamiast nierentownych lotnisk komunikacyjnych powinny być budowane utwardzone drogi star-
towe, niskokosztowe, na małych lotniskach, dla tak zwanej małej komunikacji krajowej i blisko europejskiej. 
Tak nie jest, lotniska sportowe są zaniedbane, infrastruktura lotniskowa pochodzi z okresu międzywojennego 
i powojennego, brak środków na remonty i rozbudowę, brak również środków na odnowienie i odtworzenie 
starzejącego się sprzętu lotniczego. Stowarzyszenia oraz organizacje lotnicze mają duże obciążenia finansowe, 
gwałtownie rozwija się dokumentacja lotnicza – bardzo mocno obciążająca okrojony do minimum personel. 
Lotniska te spełniają wiele różnych funkcji: służą nie tylko do szkolenia przyszłych pokoleń pilotów, lecz tak-
że do lotów w celach przeciwpożarowych (w przypadku pożarów kompleksów leśnych), wykorzystywane są 
też do działań LFOC (Lotniczych Formacji Obrony Cywilnej) i LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). 
Wykonywane są tam operacje startów i lądowań statków powietrznych patrolujących linie energetyczne oraz 
rurociągi gazowe i naftowe.

Z uwagi na przedstawione tu problemy bardzo proszę w imieniu aeroklubów sportowych o wnikliwy prze-
gląd obecnie funkcjonujących przepisów ustawy podatkowej.

Z wyrazami szacunku 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie rolnicy z terenu Wielkopolski zaniepokojeni sytuacją na rynku trzody chlewnej. 

Sytuacja jest niepokojąca ze względu na niskie ceny skupu oferowane rolnikom przy jednoczesnym dużym 
imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w grud-
niu 2015 r. średnia cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 3,83 zł/kg i była o 2% niższa w porównaniu do 
ceny notowanej w listopadzie 2015 r. (3,91 zł/kg) oraz o 6,8% niższa niż w grudniu 2014 r. (4,11 zł/kg). Rolnicy 
wskazują na brak opłacalności produkcji, ale także na niekorzystną dla nich politykę cenową stosowaną przez 
zakłady przetwórcze, brak kontraktacji, płacenie wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższą jakość 
sprowadzanego surowca.

Chcąc wspierać krajowy sektor trzody chlewnej, trzeba myśleć perspektywicznie o rozwoju krajowych ho-
dowli. Wzrost popularności i rozwój gospodarstw rolnych zawierających z przedsiębiorcami umowy na usługę 
tuczu nakładczego sprowadzają rolnika tylko do wykonawcy usługi, który w ramach współpracy dostaje nie-
wielką zapłatę. Nie ma to nic wspólnego z tradycyjnym chowem trzody chlewnej, tak powszechnej w Polsce. 
Chów nakładczy szkodzi polskiej produkcji opartej na rodzimym materiale genetycznym. W tym systemie 
w polskich chlewniach tuczone są świnie z Danii, Holandii, Niemiec oraz z lokalnej produkcji prowadzonej 
w Polsce przez koncerny. Firma, z którą rolnik podpisuje umowę, dostarcza zwierzęta, paszę, wszelkie leki 
i szczepionki oraz opiekę weterynaryjno-zootechniczną, a także zapewnia odbiór zwierząt. Po stronie rolnika 
jest zapewnianie budynków, robocizna i opłacenie mediów oraz ewentualna utylizacja zwierząt i zagospoda-
rowanie odchodów. W wyniku funkcjonowania takiego systemu, który w Polsce stanowi już 20–30%, niszczy 
się rodzimych producentów, przyczyniając się bezpośrednio do spadku cen w skupie. System działa nieprawi-
dłowo, gdyż w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zwierzęta trafiające do rolnika widnieją jako jego 
własność, co nie jest prawdą, gdyż faktycznie ich posiadaczem jest zleceniodawca usługi. W ten sposób nie 
znamy dokładnej liczby pogłowia w naszym kraju.

Szanowny Panie Ministrze, w tej sytuacji stosowne wydaje się zadanie pytania, czy rolnik jest nadal rolni-
kiem i czy powinien być objęty ubezpieczeniem w KRUS.

Czy Pan Minister dostrzega przedstawiony problem?
Jakie działania zamierza Pan Minister podjąć, aby uregulować sytuację prawną dotyczącą chowu nakładczego?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

26 listopada 2015 r. Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia rodzinnych 
ogrodów działkowych z systemu gospodarowania odpadami.

Projekt dotyczący wyłączenia ogrodów działkowych z dotychczasowych przepisów złożyła jeszcze w lipcu 
grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy Tomasza Mędrzaka. Wnioskodawcy argumentowali, 
że ogrody działkowe jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, generują 
w ciągu roku bardzo zróżnicowany strumień odpadów. W okresie jesienno-zimowym jest ich znikoma ilość. 
Rodziło to problemy dotyczące adekwatności wysokości opłat i niewywiązywania się firmy odbierającej od-
pady z umowy. Dlatego zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości odbieranie odpadów z terenów rodzinnych 
ogrodów działkowych powinno leżeć w gestii samych działkowców.

Decyzja Rady Miejskiej w Sosnowcu jest dobrą okazją do tego, by jeszcze raz przyjrzeć się zapisom usta-
wy o gospodarowaniu odpadami, a także sposobom jej realizowania przez gminy. Należy zwrócić uwagę na 
to, że rodzinne ogrody działkowe, których na terenie samego Sosnowca jest 29, pełnią bardzo ważną funkcję 
wypoczynkowo-rekreacyjną. W większości jest to pozostałość po licznych zakładach przemysłowych, a ich 
użytkownicy to przede wszystkim emerytowani pracownicy tych zakładów i ich rodziny.

Przyjęte w Sosnowcu uregulowania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom działkowców, którzy wielokrotnie 
zgłaszali, że nazbyt biurokratyczny i przeregulowany system obsługi ogrodów doprowadził do tego, iż stan 
czystości na terenach ogrodów od czasów wprowadzenia nowej ustawy uległ pogorszeniu.

Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senator Janinę Sagatowską

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Po raz kolejny pragnę podnieść bardzo ważny i nierozwiązany od wielu lat problem. Chodzi o żołnierzy 3. 

Batalionu Wojsk Kolejowych, 2. Pułku Wojsk Kolejowych oraz brygady wojsk kolejowych, wcielonych do wojsk 
kolejowych między 1951 a 1989 r., którzy do dzisiaj nie zostali w żaden sposób przez państwo zrehabilitowani.

Powyższą sprawę poruszałam już na pięćdziesiątym drugim posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r. 
W odpowiedzi ówczesny minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz pismem z dnia 16 
maja 2014, DUS-0700-124-BB/14, wystosował nieprzychylną na moje wystąpienie odpowiedź.

Mając na względzie powyższą sprawę, jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że dla nas, ustawodawców, to 
ogromny wstyd, iż w ciągu 25 lat wolnej Polski w żaden sposób nie udało się choćby symbolicznie zadośćuczy-
nić temu, że ci ludzie pod przykrywką służby wojskowej dla kraju byli wykorzystywani do katorżniczej pracy. 
Pragnę przypomnieć raz jeszcze, że do kolejowych służb wcielono ponad 200 tysięcy osób, głównie z miejsco-
wości wiejskich, co do których ówczesna władza miała podejrzenia o negatywny stosunek do komunistycznego 
ustroju. Powołania do wojska kolejowego były więc jedną z metod represji wobec niepokornych w stosunku do 
ówczesnej władzy Polaków. Przymusowa praca na torach u większości spowodowała konsekwencje zdrowot-
ne. Młode organizmy często nie wytrzymywały ogromnego wysiłku fizycznego. Wielu zmuszanych do pracy 
przez całe swoje życie odczuwało skutki tego nieludzkiego wysiłku. Na budowach zdarzały się także wypadki 
śmiertelne. Żołnierze wojska kolejowego przez dwa lata służby katorżniczo i w urągających warunkach haro-
wali przy budowach linii kolejowych w Polsce – 12 godzin dziennie, w upale, skwarze, deszczu czy chłodzie 
– otrzymując dwa posiłki dziennie, często zimne i bardzo skromne. Dzień rozpoczynał się pobudką o godzinie 
5.00. Praca trwała od godziny 6.00 do 18.00, a czasem nawet dłużej. Żołnierze tylko zimą przebywali w sta-
cjonarnej jednostce. Za swój wysiłek otrzymywali jedynie skromny żołd. Jak wynika z szacunków, żołnierze 
ci wybudowali lub zmodernizowali aż 40% linii kolejowych w naszym kraju.

Żyjemy już 25 lat w wolnej Polsce. Jesteśmy winni tym, nielicznym już, żołnierzom wojsk kolejowych 
rekompensaty za tę przymusową pracę. Do tej pory udało się zrehabilitować żołnierzy batalionów górniczych 
i budowlanych. W moim przekonaniu nie podlega żadnej dyskusji to, że żołnierze wojska kolejowego byli 
represjonowani politycznie – zgotowano im taki los za ich poglądy i krytykę władzy komunistycznej. Miałam 
okazję przekonać się o tym osobiście w trakcie rozmowy w moim biurze senatorskim w Leżajsku z grupką tych 
ludzi. Grupką, bo już niewielu ich zostało.

Bardzo proszę Panią Minister o podjęcie prac i możliwie jak najszybsze rozwiązanie przedstawionego pro-
blemu. Symboliczne nawet świadczenie pieniężne dla żołnierzy wojsk kolejowych nie zrujnuje państwowego 
budżetu, a odda im historyczną i społeczną sprawiedliwość.

Z poważaniem 
Janina Sagatowska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W obecnych czasach do egzaminu na prawo jazdy przystępuje wiele osób, które mają orzeczoną dysleksję. 

Obecnie w szkołach gimnazjalnych co dziesiąta osoba posiada dokument poświadczający tę przypadłość. 
Uczniowie posiadający taką opinię mogą z tego tytułu korzystać z pewnych udogodnień podczas zdawanych 
egzaminów. Stąd też propozycje zmian w sposobie przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy dla osób, którym 
czytanie przychodzi trudno, są dyslektykami oraz nie potrafią czytać w języku polskim, na przykład imigranci. 
Środowiska egzaminatorów proponują przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy z pomocą 
lektora czytającego osobie zdającej treść pytań i możliwe odpowiedzi.

Podobne rozwiązanie już istnieje w przypadku osób głuchoniemych, dla których pytania tłumaczone są na 
język migowy. Zdaniem zainteresowanych wystarczyłoby wgrać ścieżkę dźwiękową lektora czytającego py-
tania i odpowiedzi z możliwością powtórzenia w ramach czasu przeznaczonego na zapoznanie się z pytaniem.

Zastosowanie takiego rozwiązania nie kłóci się z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, który 
określa, że celem egzaminu jest sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie: czy zdaniem kierowanego 

przez Pana Ministra resortu obecnie obowiązujące przepisy umożliwią przeprowadzenie egzaminu na prawo 
jazdy z pomocą lektora czytającego pytania i odpowiedzi egzaminowanemu, a jeśli nie, to czy Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzić takie rozwiązanie do systemu przeprowadzania egzaminu?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu 2013 r. weszła w życie zmiana przepisów w zakresie uprawnień wymaganych do kierowania 

motorowerami oraz warunków uzyskania tych uprawnień. Dotychczasową kartę motorowerową, wydawaną 
przez dyrektorów gimnazjów, zastąpiło prawo jazdy kategorii AM. Konsekwencją wprowadzenia nowych 
regulacji jest znaczący spadek zainteresowania uzyskaniem uprawnień wspomnianej kategorii. Niestety, bez-
pośrednim następstwem takiego stanu przepisów jest problem poruszania się na motorowerach przez młodzież 
bez uprawnień. Ich brak pociąga za sobą niemożność posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, które w przy-
padku zaistnienia kolizji bądź wypadku drogowego stanowi dla osób poszkodowanych niejednokrotnie jedyną 
możliwość rekompensaty poniesionych szkód.

Największą barierą dla młodych ludzi jest sam koszt uzyskania takiego uprawnienia, którego cena wynosi 
ponad 1000 zł (w tym koszty szkolenia, egzaminu, badania lekarskiego oraz wydania prawa jazdy). Znaczącym 
składnikiem podnoszącym cenę kursu są wydatki związane z wyjazdami szkoleniowymi do miast „egza-
minacyjnych” – w województwie lubuskim są to Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i od niedawna Żagań. 
Obecnie, w zależności od odległości ośrodka szkolenia kierowców (OSK) od miasta „egzaminacyjnego”, sam 
kurs kategorii AM kosztuje od 600 do 900 zł. Dlatego też w ocenie lubuskich OSK wszystkie miasta posiadające 
odpowiednią infrastrukturę drogową oraz plac manewrowy winny posiadać uprawnienia do przeprowadzenia na 
swoim terenie egzaminu na prawo jazdy wspomnianej kategorii. Na terenie województwa lubuskiego deklarację 
realizacji takich egzaminów złożyły władze gmin: Gubin, Lubsko, Szprotawa i Świebodzin. Reorganizacja 
szkolenia i egzaminów obniży koszty ponoszone przez zainteresowanych o około 1/3. Obecnie szkolenie i eg-
zamin wymagają czasu na wielokrotne wyjazdy do miasta „egzaminacyjnego”, oddalonego niejednokrotnie 
o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania kursanta.

Przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków egzaminacyjnych wskazują, że kolejną istotną 
barierą na drodze do uzyskania uprawnień kategorii AM jest zbyt trudny egzamin praktyczny na placu manew-
rowym. Ich zdaniem należy zrezygnować ze slalomu szybkiego, a ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 
zostawić tam, gdzie jest to możliwe, lub z niego zrezygnować. Część praktyczna egzaminu w ruchu drogo-
wym, w wymiarze co najmniej 10 minut, po trasie egzaminacyjnej dobranej na miejscu przez egzaminatora, 
w połączeniu z możliwością zrealizowania zadań na placu manewrowym o niedużych rozmiarach pozwoli na 
uruchomienie potencjału tkwiącego w OSK, które zrezygnowały ze szkolenia w zakresie kategorii jednośla-
dowych. Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy kategorii AM powinny zachęcić posiadających uprawnienia 
instruktorów do podjęcia się prowadzenia takich kursów. W porozumieniu z samorządami może to być wstępem 
do powszechnej edukacji w zakresie ruchu drogowego, w odniesieniu do wspomnianej kategorii.

W podsumowaniu oświadczenia należy stwierdzić, że obecnie obowiązujący system egzaminowania i szko-
lenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM jest wadliwy. Jednocześnie regulacje wspólnotowe 
zobowiązują kraje członkowskie do wprowadzenia prawa jazdy kategorii AM, jednak pozostawiają im dużą 
swobodę w zakresie ustalania zasad jego uzyskania. W przypadku Polski skutek wprowadzonych zmian jest 
odwrotny do zamierzonego. W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Czy w ocenie kierowanego przez Pana resortu obecnie stosowane rozwiązania prawne określone w rozpo-
rządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach (DzU z dnia 13 lipca 2012 r., poz. 995, z późn. zm.) dotyczące organizacji kursów oraz egzaminów 
na prawo jazdy kategorii AM wymagają nowelizacji?

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje zmiany lub przewiduje możliwość zmian wspo-
mnianego rozporządzenia w zakresie przedstawionym w tym oświadczeniu?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki



271
9. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 9. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W swym oświadczeniu pragnę przedstawić propozycję zmiany podejścia do egzaminów na prawo jazdy 

kategorii A1, A2 i A. Obecnie kursant i instruktor (egzaminator) poruszają się osobnymi pojazdami. Motocykl 
trzeba doprowadzić lub dowieźć do odległego często miasta, w którym odbywa się szkolenie lub egzamin. 
Niespodziewana zmiana pogody, opady deszczu lub śniegu, silny wiatr itp. przerywają szkolenie lub egzamin 
i trzeba powtórzyć raz jeszcze całe logistycznie niełatwe przedsięwzięcie, co powoduje wzrost jego kosztów 
i wydłuża czas przeznaczony na kurs.

Stąd też warta rozważenia jest propozycja przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy 
kategorii A1, A2 i A w miastach, w których wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie posiadają własnej 
infrastruktury, a które odpowiadają warunkom określonym w art. 51 ust. 4a ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym. Miejscowości te posiadają infrastrukturę drogową i organizację ruchu umożliwiającą przeprowadzenie 
wymaganych zadań egzaminacyjnych.

Aby zrealizować część praktyczną egzaminu na placu manewrowym, należy zdaniem strony społecznej 
umożliwić wykorzystanie istniejących placów manewrowych na podstawie umowy z WORD. Wymogi zadań 
egzaminacyjnych w tych kategoriach są tak wysokie, że istnieją trudności z lokalizacją placów. Brakuje miejsc 
w granicach miast na ich zorganizowanie, a dostępne tereny z uwagi na cenę powodują nieopłacalność szkolenia. 
Przystępne cenowo tereny są często tuż za granicami miast i tam OSK organizują place manewrowe. Dlatego 
też środowisko OSK proponuje usankcjonować dopuszczalność zdawania egzaminu na tych placach.

W związku z poruszanymi w tym oświadczeniu kwestiami uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie 
stanowiska wobec propozycji przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A1, A2 
i A w miastach, w których wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie posiadają własnej infrastruktury, a które 
odpowiadają warunkom określonym w art. 51 ust. 4a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Andrzeja Stanisławka i Grzegorza Czeleja

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Bardzo ograniczona jest możliwość skutecznego ubiegania się o kontrakt z NFZ na finansowanie świad-
czeń zdrowotnych dla nowo powstających podmiotów leczniczych i dla tych już istniejących, które tworzą 
nowe jednostki lub komórki organizacyjne, w których rodzajach i zakresach nie mają zawartych umów z NFZ, 
w odniesieniu do jednostek o regionalnym i ponadregionalnym znaczeniu dla rozwiązywania najistotniejszych 
problemów zdrowotnych mieszkańców.

Potrzeba wprowadzenia regulacji prawnej, prowadzącej do utworzenia „ścieżki” do kontraktu z NFZ dla 
wspomnianych podmiotów leczniczych, wynika z faktu, że istniejąca legislatura daje tym podmiotom bardzo 
niewielkie szanse w skutecznym rywalizowaniu w postępowaniach konkursowych z podmiotami już funk-
cjonującymi. Przyczyną tego jest brak w kryteriach oceny ofert tych podmiotów dodatkowych punktów za 
„kontynuację” czy posiadane certyfikaty i akredytację, których nie można otrzymać bez prowadzenia aktywnej 
działalności leczniczej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za potrzebą wprowadzenia takiego rozwią-
zania jest fakt, że NFZ organizuje konkursy dla świadczeniodawców co kilka lat z tendencją do wydłużania tego 
okresu, na przykład ostatni konkurs w oddziale lubelskim na zakres świadczeń szpitalnych odbył się w roku 
2011, a obecne umowy mają obowiązywać do co najmniej połowy 2017 r.

Wydaje się, że podmiot, który z założenia ma mieć kluczowe znaczenie w zaspokajaniu najistotniejszych 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego regionu czy makroregionu, powinien otrzymać status pozwalający 
na skuteczniejsze ubieganie się o umowę z NFZ na specjalnych jednorazowo przyznanych warunkach.

Status „podmiotu leczniczego o kluczowym znaczeniu” mógłby nadawać minister zdrowia, na wniosek wo-
jewody poparty przez wojewódzką radę do spraw potrzeb zdrowotnych, a środki finansowe na zabezpieczenie 
zobowiązań wynikających z zawartej umowy mogłyby pochodzić z rezerwy budżetowej oddziału wojewódz-
kiego NFZ i/lub centrali.

Należałoby przy tym opracować takie kryteria dla statusu „podmiotu leczniczego kluczowego znaczenia”, 
aby podkreślić jego wyjątkową i niepodważalną rolę w realizacji zadań polityki zdrowotnej regionu lub makro-
regionu, tak aby nadanie tego statusu było ze wszech miar uzasadnione merytorycznie, miało zdecydowanie 
incydentalny charakter i nie budziło jakichkolwiek wątpliwości z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej.

Osiągnięcie tak przedstawionego celu wydaje się możliwe jedynie poprzez wprowadzenie zmian na poziomie 
ustawowym, stąd poniżej przedstawiamy wstępny zarys propozycji legislacyjnych w zakresie ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 
DzU z dnia 29 kwietnia 2015 r., poz. 581).

Art. 95d.326) 1. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w formie decyzji 
administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub 
nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy któ-
rych ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 
miliony zł w okresie 2 lat.

Propozycja zmiany poprzez dodanie pkt 1a w brzmieniu:
1a. Podmiot określony w pkt. 1, który rozpoczął działalność na podstawie decyzji Wojewody lub prowadzi ją 

w nowych rodzajach i zakresach na podstawie wcześniejszych przepisów nie dłużej niż 3 lata, w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzebami zdrowotnymi regionu, może za pośrednictwem Wojewody w przypadku 
jego pozytywnej opinii oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady ds. Zdrowotnych wystąpić do ministra właści-
wego ds. zdrowia o nadanie statusu „podmiotu leczniczego o kluczowym znaczeniu”, który umożliwia ubieganie 
się o kontrakt z NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych na podstawie art. 145.

2. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w formie decyzji administra-
cyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego dzia-
łalność leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 
2 miliony zł w okresie 2 lat.

Propozycja zmiany poprzez dodanie pkt 2a w brzmieniu:
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2a. Podmiot określony w pkt. 1, który rozpoczął działalność na podstawie decyzji Wojewody lub prowadzi ją 
w nowych rodzajach i zakresach na podstawie wcześniejszych przepisów nie dłużej niż 3 lata, w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzebami zdrowotnymi regionu, może za pośrednictwem Wojewody w przypadku 
jego pozytywnej opinii oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady ds. Zdrowotnych wystąpić do ministra właści-
wego ds. zdrowia o nadanie statusu „podmiotu leczniczego o kluczowym znaczeniu”, który umożliwia ubieganie 
się o kontrakt z NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych na podstawie art. 145.

6. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, podmiot tworzący albo podmiot zamierzający wykonywać 
działalność leczniczą, zwany dalej „podmiotem wnioskującym”, składa do wojewody wniosek zawierający:

1) oznaczenie podmiotu wnioskującego;
2) adres siedziby podmiotu wnioskującego;
3) oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub wskazanie jednostek lub komórek organi-

zacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, które mają zostać utworzone, lub opis inwestycji, o której 
mowa w ust. 1 albo 2, oraz wskazanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) uzasadnienie celowości utworzenia nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych 
jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, lub inwestycji, o której mowa 
w ust. 1 albo 2;

5) wskazanie terminu planowanego rozpoczęcia działalności leczniczej;
6) datę sporządzenia wniosku;
7) podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.
Propozycja dodania pkt 6.1, 6.1a i 6.1b w brzmieniu:
6.1 Podmiot leczniczy ubiegający się o status „podmiotu leczniczego o kluczowym znaczeniu” składa za 

pośrednictwem wojewody do ministra właściwego ds. zdrowia wniosek o nadanie takiego statusu zawierający:
1) oznaczenie podmiotu wnioskującego;
2) adres siedziby podmiotu wnioskującego;
3) oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub wskazanie jednostek lub komórek organi-

zacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, które mają zostać utworzone, lub opis inwestycji, o której 
mowa w ust. 1 albo 2, oraz wskazanie miejsca udzielenia świadczeń zdrowotnych;

4) uzasadnienie nadania statusu „podmiotu leczniczego o kluczowym znaczeniu”;
5) wskazanie terminu rozpoczęcia działalności leczniczej;
6) datę sporządzenia wniosku;
7) podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.
6.1a Do tak sporządzonego wniosku do ministra właściwego ds. zdrowia, Wojewoda dołącza:
1) opinię Wojewódzkiej Rady w sprawie nadania podmiotowi leczniczemu statusu „podmiotu leczniczego 

o kluczowym znaczeniu”;
2) własną opinię Wojewody w sprawie nadania podmiotowi leczniczemu statusu „podmiotu leczniczego 

o kluczowym znaczeniu”.
6.1 b Po otrzymaniu wniosku określonego w art. 6.1 i 6.1a minister właściwy ds. zdrowia podejmuje decy-

zję o nadaniu lub odmowie nadania wnioskującemu podmiotowi statutu „podmiotu leczniczego o kluczowym 
znaczeniu”.

Pozytywna decyzja ministra powinna zawierać uzasadnienie określające wyjątkową i niepodważalną rolę 
ocenianego podmiotu w realizacji kluczowych zadań polityki zdrowotnej regionu lub makroregionu, zawiera-
jące wnikliwe uzasadnione merytorycznie i nie budzące jakichkolwiek wątpliwości z punktu widzenia poczucia 
sprawiedliwości społecznej.

Art. 143. 1. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań następuje w przy-
padkach określonych w ustawie.

2. Przez rokowania rozumie się tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w któ-
rym prowadzi się postępowanie w sprawie ustalenia ceny i liczby świadczeń opieki zdrowotnej i warunków 
ich udzielania z taką liczbą świadczeniodawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty lub większej 
liczby ofert oraz sprawny przebieg postepowania, nie mniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na 
specjalistyczny charakter świadczeń opieki zdrowotnej lub ograniczoną dostępność do świadczeń jest mniej 
świadczeniodawców mogących ich udzielać (propozycja dodania zapisu) lub podmiot leczniczy ma status 
„podmiotu leczniczego o szczególnym znaczeniu”.

3. Rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.
4. Do części jawnej rokowań stosuje się odpowiednio art. 142 ust. 2.
5. Do części niejawnej stosuje się odpowiednio art. 142 ust. 5.
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Art. 144. Postępowanie w trybie rokowań może być przeprowadzone, jeżeli:
1) uprzednio prowadzone postepowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, a szczegółowe 

warunki postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są 
takie same jak w konkursie ofert lub

2) zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, której wcześniej 
nie można było przewidzieć, lub

3) jest ograniczona liczba świadczeniodawców, nie większa niż pięciu, mogących udzielać świadczeń 
opieki zdrowotnej będących przedmiotem postepowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, lub

(propozycja dodania pkt. 4)
4) podmiot leczniczy ma status „podmiotu leczniczego o szczególnym znaczeniu” otrzymany na podsta-

wie art. 95d 61b.
Art. 145. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 144 pkt 1, zaprasza się do udziału w rokowaniach 

świadczeniodawców, których oferty nie zostały odrzucone w unieważnionym konkursie ofert.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 144 pkt 2 i 3, zaprasza się do udziału w rokowaniach 

świadczeniodawców mogących udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postepowania 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(propozycja dodania pkt 3)
3. W przypadku, o którym mowa w art. 144 pkt 4, zaprasza się do udziału w rokowaniach podmiot 

leczniczy mający status „podmiotu leczniczego o szczególnym znaczeniu”, otrzymany na podstawie 
art. 95d 61b, który może udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prosimy o rozpatrzenie naszej prośby, z korzyścią dla chorych oraz czekającego w gotowości zaplecza 
medycznego.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Stanisławek 
Grzegorz Czelej 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W dniu 27 stycznia 2016 r. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzeszająca 86 organizacji prorodzinnych 
wydała oświadczenie dotyczące ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+, w którym stwierdza, że ustawa ta 
jest sprawiedliwa, oczekiwana i potrzebna. Mając na uwadze, że jest to opinia szerokiego spektrum organizacji 
pozarządowych, przytaczam jej treść.

„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 86 organizacji działających na rzecz ochrony życia 
i rodziny, włączając się do narodowej dyskusji nt. proponowanego przez Rząd RP programu wsparcia rodzin 
wychowujących i utrzymujących dzieci kwotą 500 zł na dziecko w rodzinie, wyraża uznanie i wdzięczność 
Pani Premier i całemu Rządowi RP, za przygotowanie i determinację we wdrożeniu tego przełomowego dla 
polskich rodzin rozwiązania.

Podkreślamy historyczne znaczenie tej reformy zarówno dla rodzin, jak i całego społeczeństwa. Po raz 
pierwszy od początku transformacji ustrojowej rząd zaproponował program, który przywraca elementarną 
sprawiedliwość społeczną i burzy jeden z najbardziej zakorzenionych stereotypów, jakoby na politykę rodzinną 
Polski nie było stać. Program ten to nie tylko gest solidarności z rodzinami ponoszącymi koszty utrzymania 
młodego pokolenia, to przełom w myśleniu o ekonomii, gdzie wsparcie rodziny traktuje się jako inwestycję 
i sposób na ożywienie gospodarcze.

Odnosząc się do niektórych spraw podnoszonych w debacie nad tym rozwiązaniem, chcemy zaznaczyć, że:
– aspekt demograficzny proponowanego rozwiązania, choć istotny wobec zapaści demograficznej, jaką 

przechodzi Polska, nie jest najważniejszy; najważniejszym jest realizacja zasad elementarnej sprawiedliwości 
i solidarności społecznej, której rodziny wychowujące dzieci mają prawo oczekiwać;

– program „Rodzina 500+” jest zbieżny z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej, 
gdzie świadczenie rodzinne, w zdecydowanej większości krajów niezależnie od dochodu, jest oczywistym 
i niekontrowersyjnym elementem polityki społecznej państwa;

– wprowadzenie kryterium dochodowego dla świadczenia na pierwsze dziecko, choć zasadne, może zachę-
cać do rozwodów i życia w związkach nieformalnych – stąd potrzeba wprowadzenia dodatkowych rozwiązań 
zapobiegających takim sytuacjom.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: dr Paweł Wosicki – prezes, dr inż. Antoni Zięba – wi-
ceprezes, Anna Dyndul – sekretarz”.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Warzochę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, do wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz do przewodniczącej Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Anny Marii Anders

Podczas mojej służbowej wizyty w Wiedniu, w dniach 22–24 stycznia br., Polacy mieszkający na stałe 
w Republice Austrii zwrócili mi uwagę na fakt, że od 1983 r. w centrum Wiednia, w parku obok parlamentu 
austriackiego przy Schmerlingplatz, znajduje się wmurowany kamień węgielny pod budowę pomnika odsieczy 
wiedeńskiej i króla Polski Jana III Sobieskiego. Fakt ten nabiera obecnie szczególnego znaczenia nie tylko ze 
względu na długi okres od momentu wmurowania tej pamiątkowej tablicy (33 lata), lecz także z powodu ini-
cjatywy Bractwa Kurkowego działającego pod auspicjami prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, 
zmierzającej do ufundowania pomnika odsieczy wiedeńskiej na wzgórzu Kahlenberg, czyli w historycznym 
miejscu zwycięskiej bitwy polskiej husarii z wojskami tureckimi.

Zaprezentowany przez krakowski komitet budowy pomnika projekt wzbudził wśród opinii publicznej wielkie 
kontrowersje. Projektowi zarzuca się zbytnią dowolność interpretacji tematu, daleko posuniętą i dość wyszuka-
ną symbolikę, a także brak walorów artystycznych. Przedstawiciele miejscowej Polonii obawiają się, że jeżeli 
pomysł doczeka się ostatecznej realizacji, nie spełni pokładanych w nim nadziei, to znaczy nie przyczyni się 
do właściwego i godnego upamiętnienia faktu powstrzymania przez wojska króla Jana III Sobieskiego tureckiej 
nawały i uratowania Europy przed jej podbiciem.

Być może z tego względu nadarza się właśnie okazja do godnego upamiętnienia tego niezwykle ważnego 
faktu historycznego, jakim była odsiecz wiedeńska z 1683 r. W zgodnej opinii wszystkich środowisk polonijnych 
właśnie wskazane na początku miejsce w centrum miasta, przy Schmerlingplatz, gdzie wmurowano kamień 
węgielny pod budowę pomnika, jest odpowiednie. Właścicielem tego miejsca jest strona polska, która nadal 
dysponuje ważnym pozwoleniem na budowę, z tym że wydana zgoda dopuszcza budowę monumentu do wy-
sokości 2,9 m. Jednocześnie miejscowa Polonia wyraża gotowość do przystąpienia do negocjacji z władzami 
miejskimi Wiednia i do wystąpienia o pozwolenie na budowę wyższego pomnika. Podobno możliwość wydania 
takiej zgody na podstawie obowiązujących tam przepisów niepozbawiona jest szans na powodzenie.

Z punktu widzenia interesów strony polskiej podjęcie takich wysiłków byłoby ze wszech miar zasadne. Po 
pierwsze, stworzyłoby szansę na umieszczenie pomnika odsieczy wiedeńskiej w samym centrum Wiednia, na 
trasie licznie uczęszczanej przez turystów z całego świata. Umiejscowienie wspomnianego pomnika właśnie 
w tym miejscu unaoczniłoby światowej opinii publicznej ten niezwykle ważny historycznie fakt sprzed ponad 
330 lat, tj. obronę przez polskie wojska świata chrześcijańskiego przed turecką nawałą. Kwestią oczywistą 
jest, że dla Polaków wielkie znaczenie ma również wzgórze Kahlenberg, ale fakty świadczą o tym, że nie fi-
guruje ono w żadnych przygotowanych przez austriackie władze przewodnikach ani nie jest uwzględnione na 
oficjalnych trasach turystycznych. Po drugie, być może wspomniane działanie pozwoliłoby również uniknąć 
niepotrzebnej konfuzji związanej z podnoszonymi przez część opinii publicznej wątpliwościami dotyczącymi 
walorów artystycznych pomnika przygotowywanego przez Bractwo Kurkowe.

Z poważaniem 
Artur Warzocha 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Warzochę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, do wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Podczas mojej wizyty w Wiedniu, gdzie reprezentowałem Senat RP na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym Forum Polonii w Austrii, miejscowe środowiska polonijne zwróciły się do mnie z prośbą o inter-
wencję w sprawie pamiątkowych tablic z dawnego budynku Domu Polskiego w Wiedniu, gdzie obecnie mieści 
się placówka Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Zdaniem mieszkających w Wiedniu Polaków, fakt 
posiadania tych tablic jest od wielu lat zatajany przez kierownictwo stacji PAN przed polską opinią publiczną, 
a tablice te stanowią ich zdaniem dużą wartość pamiątkową i historyczną.

Podejrzewa się, że wspomniane tablice pochodzą z roku 1916, a z treści wynika, że zostały ufundowane przez 
wychodźców polskich z Galicji, z lat 1914–1915, jako wotum dziękczynne „za odzyskanie Lwowa, Warszawy 
i Wilna oraz za uwolnienie Galicji, Polski i Litwy z niewoli rosyjskiej”. Z ustnych przekazów wiadomo, że 
przed wieloma laty tablice te wisiały na ścianie budynku Domu Polskiego w Wiedniu, aż do momentu, kiedy 
– najprawdopodobniej – ktoś z kierownictwa placówki PAN nakazał je zdemontować. Z przekazanej mi doku-
mentacji zdjęciowej wynika, że obecnie tablice znajdują się w pomieszczeniach magazynowych.

Dowiedziałem się również, że oficjalnym powodem, dla którego kierownictwo stacji PAN zdecydowało 
się na ukrycie tych tablic przed wzrokiem opinii publicznej, jest fakt, że z ich treści ma wynikać, iż wyraża-
ją one – w kontekście tak zwanego Aktu 5 Listopada 1916 – wdzięczność cesarzom: Franciszkowi Józefowi 
oraz Wilhelmowi II, władcy Niemiec, za odzyskanie przez Polskę niepodległości. W kontekście późniejszych 
wydarzeń i tak zwanego kryzysu przysięgowego, czyli odmowy w 1916 r. złożenia przez Józefa Piłsudskiego 
przysięgi wierności cesarzowi Niemiec, oraz ze względu na naszą współczesną perspektywę treść tablic stwarza 
obecnie sytuację ambarasującą, niepoddającą się jednoznacznej ocenie historycznej.

Swoje oświadczenie, za pośrednictwem Pana Marszałka kieruję do właściwych organów władzy publicznej, 
tj. do Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o podjęcie pilnych i skutecznych działań w celu wyjaśnienia sprawy pamiąt-
kowych tablic, dokonanie rzetelnej oceny merytorycznej zamieszczonej na nich treści oraz objęcia ich opieką 
Generalnego Konserwatora Zabytków.

Uważam, że tablice te są naszą spuścizną narodową i stanowią cenny atrybut naszej historii. Bez względu 
na ostateczną ocenę i decyzję, co do ich dalszych losów, stanowią one własność publiczną i opinia publiczna 
– w tym przede wszystkim Polacy przebywający na stałe w Republice Austrii – powinna być rzetelnie poin-
formowana o ich historii i o planach co do ich przyszłości.

Z poważaniem 
Artur Warzocha
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senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 13
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 13
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 13
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 14
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 14
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 14
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 15
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 15
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 16
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 16
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 16
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 16
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 16
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 17
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 17
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 17
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 17
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 18
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 18
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 18
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 18
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 18
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 19
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 19
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senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 19
senator Andrzej Misiołek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 19
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 20
senator Andrzej Misiołek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 21
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 21
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 22
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 22
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 22
senator Andrzej Misiołek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 23
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 23
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 23
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 23
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 23
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 23
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 24
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 24
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 24
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 24
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 25
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 25
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 25
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 25
senator Andrzej Misiołek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Wznowienie obrad
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Niepodjęcie uchwały

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu   
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 31
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 32
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 33
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 34
sekretarz stanu  

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 35
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 36
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 38
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 39
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 39
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 41
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 42
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 43
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 44
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 44
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 45
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 45
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sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 46

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 47
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 48
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 48
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 49
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 49

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 50
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 52
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 56
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 58
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 60
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 61
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 63
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Waldemar Bonkowski . . . . . . . . . 65
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 67
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 68
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 72
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 72
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 73
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 74
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 74
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 76
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 77
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 77
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 78
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 79
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 79
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

(Obrady w dniu 29 stycznia)
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senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 82
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . 82
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Dyskusja (cd.)
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 83
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 84
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 85
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 86
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 87
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 87
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 88
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 93
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 93
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 94
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . . 95
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 96
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 97
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 97
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . . 98

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Komunikaty
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 100

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 101
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 102

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o jednorazowym do-
datku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, 
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Antoni Szymański . . . . . . . . . . . . . . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 104
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 104
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 104
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 104
senator Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . 105
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 105

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 106
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  107
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 107
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 108
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 108
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 109
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Spis treści

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 109
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .110
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . .111
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . .111
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .112
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . .112
senator Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . .113
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . .114

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks karny

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .115
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .115
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .116
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . .116
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . .116
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .116
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . .117
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .117
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .117
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .118
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . .119

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-le-

cia Chrztu Polski
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca 
Robert Gaweł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119

Zapytania i odpowiedzi
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 120
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 120
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 121
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 121
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . 121
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 121
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 122
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 122
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 122
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 123
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 123
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 124
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 124
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 124

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 124
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 126
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 128
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 129
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 129
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 130
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 131
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 131
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 132

Zamknięcie dyskusji
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Usta-
wodawczej

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 133
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 133
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 134

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Uzupełnienie porządku obrad

Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o pro-
kuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o prokuraturze

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca 
Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 136

Wznowienie obrad
Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o pro-
kuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o prokuraturze (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . 137
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Spis treści

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 138
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 138
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 138
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 139
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 139
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 140
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 140
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 141
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 141
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . 
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 142
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 142
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 143
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  143
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 144
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 145
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 146
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 146
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 147
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 147
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 147
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 147
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 148
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 148
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 149
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 149

senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 149
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 149
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 150
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 150
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 151
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 151
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 151
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 151
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 152
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 152
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 152
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 152
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 152
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 153
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 153
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 153
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 153
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 154
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 154
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 154
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 154
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 155
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 155
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 155
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 155
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 156
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 156
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 156
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 156
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 157
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 157
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 157
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 157
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 157
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 158
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . 158
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 158

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 158
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Spis treści

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 159
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 159
senator Jan Hamerski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 160
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 160
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . 161
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 161
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 162
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 163
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  163
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 163
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 164
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 164
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 165
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 166
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 167
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 167
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 168
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 168
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 169
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 169
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 170
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 170
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 170
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 172
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . 172
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 172
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 173
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 174
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 174
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 175
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 175
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 176

Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Wznowienie obrad
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o pro-
kuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 176
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 177
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 177
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . 178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 178
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 179
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 179
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 180
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 180
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 180
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 181
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 182
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 182
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 182
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 182
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Bogdan Święczkowski . . . . . . . . . . . . 183
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