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 dniach 16, 17 i 18 marca 

1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

4. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funk-
cjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

6. Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji lud-
ności polskiej do Kazachstanu.

11. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organi-
zacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
w 2016 roku.

13. Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji 
podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

14. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputo-
wanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy.

15. Zmiany w składzie komisji senackich.

16. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świą-
tobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 
Młodzieży – Kraków 2016.



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  ‒ podsekretarz stanu Paweł Majewski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ członek Krzysztof Luft

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ sekretarz stanu Krzysztof Czabański

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ sekretarz stanu Bartosz Kownacki

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
   do spraw osób niepełnosprawnych  
   Krzysztof Michałkiewicz 
 ‒ podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
 – podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska  ‒ podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Adam 
Bielan, Bogdan Borusewicz i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Otwieram trzynaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Jerzego Wcisłę oraz senatora Rafała Ambrozika. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator Jerzy 
Wcisła.

Wysoki Senacie! Informuję, że w dniu 13 paź-
dziernika 2015 r. prezes Rady Ministrów przekazał 
Senatowi sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w 2014 r. Dokument ten zawarty 
jest w druku nr 1105 VIII kadencji. W dniu 15 paź-
dziernika 2015 r. marszałek Senatu skierował ten 
dokument do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz do Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się z do-
kumentem na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r., 
a Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej – na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. 
Komisje poinformowały o tym marszałka Senatu. 
Wobec niewniesienia zastrzeżeń…

To jest w ogóle pomyłka, przepraszam bardzo, 
pomylono strony…

(Głos z sali: Nie, nie… Tak, bo to było… Są 
dobrze…)

Dobrze? No to dobrze. Tylko nie wiadomo, dla-
czego ponumerowane są źle…

No dobrze.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 9. 

posiedzenia stwierdzam, że protokół tego posiedzenia 
został przyjęty.

Informuję, że protokół 10. posiedzenia Senatu 
zgodnie z Regulaminem Senatu jest przygotowany 
do udostępnienia senatorom. Jeśli nikt z państwa se-
natorów 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 2. projektu porząd-
ku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych 
innych ustaw zostało dostarczone w terminie póź-
niejszym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu 
Senatu.

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz usta-
wy – Kodeks karny wykonawczy – i rozpatrzenie 
go jako punktu 1. porządku obrad; ustawa o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu 2. porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrze-
szaniu się i bankach zrzeszających – i rozpatrzenie 
go jako punktu 5. porządku obrad, po ustawie o fun-
duszach inwestycyjnych; ustawa o zmianie ustawy 
o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody – i rozpa-
trzenie go jako punktu 6.; drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji 
ludności polskiej do Kazachstanu – i rozpatrzenie go 
jako punktu 10. porządku obrad; zmiany w składzie 
komisji senackich – i rozpatrzenie go jako ostatniego 
punktu porządku obrad.

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

(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw!)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Mój sprzeciw dotyczy propozycji pana marszałka 

co do zmian dotyczących druku nr 104, czyli zmiany 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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13. posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2016 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator J. Rulewski)

Zaproponował pan marszałek, aby rozpatrzenie 
tego punktu odbyło się podczas tego posiedzenia 
Senatu, i to już w punkcie 2. Warto zwrócić uwagę, 
że dopiero wczoraj wieczorem Wysokie Komisje – 
ustawodawcza oraz praw człowieka i praworządno-
ści – nad tym projektem się pochyliły. Nie da się 
ukryć, że to jest bardzo ważny projekt. Może ktoś 
powiedzieć, że każdy projekt jest ważny. Ale wagę 
tego zagadnienia czy też tego projektu ustawy pod-
kreśla fakt, że nad tym projektem pracowano 6 lat, 
i to w nadzwyczajnej komisji kodyfikacyjnej. Ten 
projekt wszedł w życie, ta ustawa – nie ta ustawa, 
która zmienia, tylko ta, która ma zmienić tamtą usta-
wę, i to gruntownie – w lipcu zeszłego roku. Zatem 
można mówić, że dopiero 6, 7 miesięcy znajduje ona 
zastosowanie. Propozycja zawarta w druku nr 104 
całkowicie zmienia aksjologię dotychczasowej usta-
wy, m.in. przez fakt, że zamierza się, w przeciwień-
stwie do poprzedniej ustawy, wyeliminować proces 
kontradyktoryjny. Ale także podczas prac tych 2 ko-
misji, o których wspomniałem na początku, z jednej 
i z drugiej strony sceny politycznej padały poprawki 
sugerujące, że ta zmiana ad hoc, nagła i nie wiem, 
czym podyktowana, całkowicie to odwraca. Zatem 
zasadne jest, Panie Marszałku, żeby zwłaszcza ze 
względu na pański autorytet, prace nad tą komisją 
odbyły się co najmniej na następnym posiedzeniu 
Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale posiedzenie komisji już się odbyło.
(Senator Jan Rulewski: Posiedzenie 2 komisji już 

się odbyło, tak.)
Pan senator mówi o posiedzeniu jakiej komisji? 

Bo nie rozumiem.
(Senator Jan Rulewski: Posiedzeniu Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej.)

To posiedzenie się odbyło.
(Senator Jan Rulewski: Wczoraj wieczorem…)
Tak, dobrze…
(Senator Jan Rulewski: …odbyło się.)
Dobrze, już rozumiem. Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podobnie jak na posiedzeniu konwentu w imieniu 

klubu Platformy Obywatelskiej zgłaszam sprzeciw 
wobec tego, żeby umieszczać w porządku obrad 
zmianę kodeksu karnego i kodeksu karnego wy-
konawczego, z uzasadnieniem bardzo podobnym 

do tego, które przed chwilą przedstawił pan sena-
tor Rulewski. Chodzi o to, żeby kwestie dotyczące 
zmian w kodeksach były podejmowane po odpo-
wiednim namyśle. Po to w izbie niższej powołuje 
się odrębną komisję kodyfikacyjną, po to istnieje 
taki organ w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby 
tego rodzaju przedłożenia były spokojnie proce-
dowane i żeby te sprawy nie były podejmowane 
nagle. Wieczorem posiedzenie komisji, a od razu 
rano ustawa jest wprowadzana jako jeden z pierw-
szych punktów, a właściwie jako pierwszy punkt. 
To, proszę państwa, nie pozwala nam na rzetelne 
ustosunkowanie się do wszystkich przepisów, które 
są zawarte w ustawie. Dlatego składam sprzeciw 
wobec umieszczenia ustawy już w tym porządku 
obrad. Co prawda rzeczywiście na 15 kwietnia prze-
widziano wejście w życie tej ustawy, ale przecież 
Senat jest władny zmienić ten termin, bo nic nas nie 
nagli, nie popędza, tak żeby to trzeba było zrobić 
nie tylko z dnia na dzień, ale niemalże z godziny na 
godzinę. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, proszę bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Szanowny Panie 

Marszałku! Szanowni Senatorowie! Ja w tej samej 
sprawie. Wydaje mi się, że…)

Ale, Pani Senator, głosy dotyczące 2 punktów 
już… Czy pani wypowiedź dotyczy punktów pierw-
szego i drugiego, które chcę wprowadzić, czy trze-
ciego, czwartego, piątego albo szóstego?

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja chciałabym się 
wypowiedzieć w sprawie zmian w ustawie – Kodeks 
karny…)

Ale to nie teraz.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale mam dodat-

kowe…)
Teraz nie jest… Nie, nie.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale 2 osoby się 

wypowiadały, to dlaczego ja nie mogę?)
(Wesołość na sali)
Dlatego, że taki jest regulamin, Pani Senator. 

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja chciałabym 

zwrócić uwagę na orzeczenie Komisji Weneckiej.)
Pani Senator, bardzo dziękuję… W jakiej sprawie, 

Pani Senator? Bo…
(Senator Barbara Zdrojewska: W tej samej spra-

wie, co pan senator Augustyn i poprzedni senator.)
To nie, dziękuję bardzo. Już jest sprzeciw.
Teraz będziemy przechodzili do głosowania, Pani 

Senator.
(Senator Czesław Ryszka: Możecie sobie w kulu-

arach porozmawiać.)
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(marszałek S. Karczewski)

Nie będziemy otwierali dyskusji na ten temat. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Ale ja nie rozumiem…)
Nie, przecież… Ja rozumiem. Jeśli panowie nie 

rozumieją, co pani senator mówiła… Ja myślę, że 
zrozumiałem. Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś głosy w sprawie porządku 
obrad? Nie widzę chętnych.

Wobec zgłoszenia sprzeciwu, w kolejności zgło-
szonych wniosków najpierw wniosek pana…

(Senator Jan Rulewski: Na tym posiedzeniu…)
Najpierw będziemy głosowali nad wnioskiem pana 

senatora Rulewskiego.
Przypominam: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie jej jako punktu drugiego.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem mojej 
propozycji, aby ten punkt znalazł się w porządku obrad?

(Głos z sali: Ale to jest…)
Mój wniosek.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 65 senatorów, 38 było za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

punkt: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego oraz niektórych innych ustaw będzie 
rozpatrywany jako punkt drugi porządku obrad.

Przystępujemy do głosowania nad moją propozycją 
wniesienia jako pierwszego punktu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy – i rozpatrzenie tego punktu jako pierw-
szego punktu porządku obrad.

Kto jest za wprowadzeniem tego punktu?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 43 było za, 27 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że usta-

wa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy będzie rozpatrywana 
na tym posiedzeniu jako pierwszy punkt porządku 
obrad.

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

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, chciałbym zapytać, bo o 18.00 
mamy spotkanie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie 
jest…)

…czy będzie przerwa…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, ja zadałem pytanie o to, kto 
z państwa senatorów pragnie zabrać głos w spra-
wie porządku. (Wesołość na sali) To nie jest pytanie 
w sprawie porządku.

(Senator Jan Maria Jackowski: W pewnym sensie 
to jest kwestia porządku.)

Dziękuję bardzo. Panie Senatorze, to nie jest py-
tanie w sprawie porządku.

Ja jeszcze raz powtórzę pytanie.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku? Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Porządek musi być.)
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad trzynastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Pragnę poinformować państwa senatorów, że 
w przypadku uchwalenia przez Sejm na bieżącym 
posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z organizacją 
Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r., 
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz 
niektórych innych ustaw porządek obecnego posiedze-
nia Senatu zostanie uzupełniony o te punkty.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dzisiaj obrady zakończymy o godzinie 18.00. Jutro 
wznowimy obrady o godzinie 9.30.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 105, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 105 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może zacznę od kwestii kodeksu karnego wyko-

nawczego. Ta zmiana kodeksu karnego wykonaw-
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(senator sprawozdawca Z. Cichoń)

czego dotyczy zagadnienia dozoru elektronicznego 
jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności. 
Potrzeba wprowadzenia tych zmian, a właściwie przy-
wrócenia stanu, który istniał kiedyś, wynika z faktu, 
że po zmianach dokonanych w 2015 r. nastąpił znacz-
ny spadek liczby wykonywania w tym systemie kar 
pozbawienia wolności – z ponad 5 tysięcy wykony-
wanych wcześniej w tym systemie przypadków wyko-
nywania kary pozbawienia wolności liczba ta spadła 
w obecnym roku do kilkudziesięciu. Trzeba przypo-
mnieć, że jest to system wykonywania kary bardzo 
skuteczny i tani, albowiem wykonywanie w tym sys-
temie kary pozbawienia wolności, przy wykorzysta-
niu najnowszych zdobyczy techniki, kosztuje średnio 
ponad 300 zł miesięcznie, podczas gdy wykonywanie 
kary pozbawienia wolności w zamkniętym zakładzie 
karnym kosztuje dziesięciokrotnie więcej, bo kwota ta 
przekracza 3 tysiące zł miesięcznie. Dlatego wracamy 
do poprzednich rozwiązań, które obowiązywały od 
roku 2007, kiedy to specjalną ustawą wprowadzono 
system dozoru elektronicznego jako formę wyko-
nywania kary pozbawienia wolności. Przypominam 
również, że dotyczy to jedynie tych osób, które zosta-
ły skazane na karę pozbawienia wolności do jednego 
roku. To są przestępstwa, sprawy, których społeczna 
szkodliwość nie jest znaczna, skoro tak stosunkowo 
niski wymiar kary został wymierzony.

Z tego, co pamiętam, to jednomyślnie zgodzili-
śmy się co do tego, że istnieje potrzeba dokonania 
tej zmiany. Były oczywiście dyskusje pro futuro, to 
znaczy o tym, czy ewentualnie w przyszłości nie trze-
ba będzie dokonać pewnych korekt, zwłaszcza jeśli 
chodzi o system tak zwanej kary mieszanej, w ramach 
którego orzeka się karę pozbawienia wolności wraz 
z karą ograniczenia wolności. Zachodzą czasami takie 
sytuacje, kiedy wymierzona zostaje kara pozbawie-
nia wolności do 6 miesięcy, nawet za przestępstwa 
zagrożone stosunkowo wysoką karą, bo np. do 12 lat 
pozbawienia wolności… Mówiłem wczoraj, że chodzi 
tu np. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 
i spowodowanie katastrofy. Wówczas istnieje możli-
wość – chodzi o te przestępstwa teoretycznie zagrożo-
ne karą do 12 lat pozbawienia wolności –zastosowania 
kary mieszanej, czyli orzeczenia pozbawienia wolno-
ści do 6 miesięcy oraz orzeczenia kary ograniczenia 
wolności, której, jak wiadomo, maksymalny wymiar 
wynosi do 2 lat. W czasie dyskusji doszliśmy jednak 
do wniosku, że to wymaga dłuższych rozważań. Pro 
futuro ewentualnie byłoby to celowe, ale w tej chwili 
w celu wyjścia z tego impasu, w jakim się znalazła 
Służba Więzienna, kiedy to, jak mówiłem, nastąpił 
gwałtowny spadek liczby kar wykonywanych w tym 
systemie… Tak jak mówiłem, ten system ma swój 
walor nie tylko taki, primo, że jest skuteczny, se-

cundo, dziesięć razy tańszy niż wykonywanie kary 
w normalnym systemie. Tertio – o tym też tu trzeba 
powiedzieć – dzięki temu kilka tysięcy miejsc może 
zostać zwolnione i mogą zostać tam osadzone osoby 
w celu wykonania kary pozbawienia wolności. I tu 
przypomnę, że w tej chwili mamy niewykonane po-
nad 70 tysięcy wyroków orzekających o pozbawieniu 
wolności. Z jednej strony część skazanych nie zgłasza 
się do odbycia kary, a z drugiej strony istnieje duża 
część skazanych, którzy pomimo że się zgłaszają do 
odbycia kary, nie mogą zostać umieszczeni w za-
kładach karnych, albowiem po prostu brakuje tam 
miejsca. Te miejsca mogą zostać zwolnione właśnie 
poprzez wprowadzenie systemu dozoru elektronicz-
nego.

Tak się sprawa przedstawia. Uważam, że ta ustawa 
zasługuje na to, żeby zostać przyjęta.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

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?

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy w pol-

skich warunkach byłoby możliwe coś takiego jak to, 
co robi niejaki pan Breivik w Norwegii? Mianowicie 
skarży się on na zakład penitencjarny. Jest on, jak 
wiadomo, zabójcą 77 osób, sprawcą dramatycznego 
wydarzenia. I skarży się na to, że ma za mało masła 
i że jest izolowany w zakładzie, w którym odbywa 
karę 21 lat pozbawienia wolności, i nie może studio-
wać. I ta sprawa jest poważnie rozpatrywana, zgodnie 
z procedurami itp. obowiązującymi w Norwegii. 

Tak więc mam pytanie: czy w polskich warunkach 
prawnych byłyby możliwe przypadki takiego typu? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, bardzo proszę.
Ale pewnie nie było to tematem obrad komisji.

Senator Zbigniew Cichoń:

Troszeczkę to wybiega… Ale dla zaspokojenia 
ciekawości mogę powiedzieć, że skarżyć się może 
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(senator Z. Cichoń)

każdy. A że taka skarga nie miałaby szans powodze-
nia, że byłoby zero szans powodzenia, to inna sprawa.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, ja chciałabym zapytać, 

czy komisja zgłaszała zastrzeżenia co do trybu pra-
cy w Senacie nad omawianą tu ustawą. I czy komisja 
senacka zastanawiała się… Ze względu na specyfikę 
komisji, którą pan kieruje, zapewne zastanawialiście 
się państwo na posiedzeniu nad wyrokiem… przepra-
szam, nad opinią Komisji Weneckiej, która to opinia 
się ukazała. Nie wiem, czy państwo senatorowie…

(Rozmowy na sali)
Zaraz powiem, o czym mówię. Nie wiem, czy 

państwo senatorowie zapoznali się z tą opinią, ale 
Komisja Wenecka w bardzo dużym stopniu zakwe-
stionowała proces legislacyjny w parlamencie, w wy-
raźny sposób zakwestionowała legislację sejmową 
i senacką. Zostało powiedziane, że nie mieliśmy cza-
su, aby się przygotowywać, że było za mało czasu, 
że wszystko w pośpiechu itd. itd. Vacatio legis etc.… 
I chciałabym zapytać…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, ale pro-
szę o pytanie dotyczące materii ustawy, nad którą 
debatujemy.)

Już zadałam dwa pytania. Czy komisja zajmowała 
się, pod wspomnianym względem… Bo ja oczekuję 
od Senatu, że będzie respektował opinie takiego typu 
jak opinia Komisji Weneckiej. Dziękuję bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Senator, po pierwsze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, pan senator.)
…wspomniane dwie materie są całkiem róż-

ne i nie mają płaszczyzny wspólnej. Czym innym 
jest opinia Komisji Weneckiej w kwestiach ustrojo-
wych, jakimi są zagadnienia dotyczące Trybunału 
Konstytucyjnego, a czym innym kwestie pozaustro-
jowe. Bo przecież mowa tutaj tylko o regulacji pro-
cedury w kodeksie karnym wykonawczym.

Po drugie, nikt nie miał żadnych zastrzeżeń co do 
trybu wprowadzania omawianej tu ustawy na forum 
Sejmu, jak również Senatu. Nikt niczego nie kwe-
stionował.

A po trzecie, zagadnienie nie jest w ogóle tej mia-
ry i tak bardzo ważkie, żeby ograniczało czyjekol-

wiek prawa. Wiąże się ono wręcz, można by rzec, 
z dobrodziejstwem dla skazanych, jako że system 
dozoru elektronicznego to bardzo humanitarna for-
ma wykonywania kary, która, w przeciwieństwie do 
umieszczenia w zakładzie karnym, gdzie człowiek 
jest całkowicie izolowany, daje możliwość przebywa-
nia we własnym środowisku rodzinnym, środowisku 
pracy. Jest to po prostu w miarę normalne prowadze-
nie życia. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, 
tak żeby kara jednak była dolegliwa. Ale głównie 
spełnia ona swoje cele poprzez to, że skazany jest 
zmuszony do pewnej autodyscypliny, do rozwo-
ju własnej osobowości i kreowania swojego życia 
w taki sposób, żeby podejmować odpowiedzialność 
za samego siebie, a nie być tylko obiektem oddzia-
ływania, jak to najczęściej, w przeważającej mierze, 
ma miejsce w zakładzie karnym, gdzie możliwości 
autodyscypliny i samokreacji, a tym samym posta-
wienie skazanemu pewnych wymagań, powiedział-
bym, bardziej twórczych, są nieco na drugim planie. 
Wiadomo, że wtedy życie jest organizowane przez 
zakład karny, natomiast tutaj ten człowiek musi sam 
sobie organizować życie. Oczywiście odbywa się 
to w uzgodnieniu z kuratorami zawodowymi, z są-
dem i pod nadzorem służb penitencjarnych. Muszę 
powiedzieć, że wczoraj grupa senatorów z komisji 
praw człowieka dzięki obecnemu tutaj panu genera-
łowi złożyła wizytę w miejscu, w którym obejrzeli-
śmy, jak wygląda stosowanie tych środków dozoru 
elektronicznego. I muszę powiedzieć, że byłem pod 
ogromnym wrażeniem tego, że dzisiejsza technika 
pozwala wprowadzać pewne rozwiązania, które są, 
tak jak mówię, bardzo humanitarne, bardzo nowocze-
sne i zapewniające skuteczność wykonania kary, bo 
skuteczność wynosi bodajże 97%. A więc zaledwie 
w 3% się zdarza, że ktoś się nie resocjalizuje, w jakiś 
sposób dokonuje tutaj wyłomu, sam nie wiem, może 
zniszczyć taki aparat czy w ogóle opuścić miejsce 
wykonywania kary. No, jest to rozwiązanie prawne 
i techniczne robiące bardzo duże wrażenie i ja się pod 
nim obydwiema rękoma podpisuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji były 
dyskusje na temat potrzeby wprowadzenia, że tak po-
wiem, dalszych zmian zarówno w kodeksie karnym, 
jak i w kodeksie… no, przede wszystkim w kodek-
sie karnym, dotyczących katalogu kar, a mianowicie 
wprowadzenia samoistnej kary pozbawienia wolności 
w warunkach dozoru elektronicznego?
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Była dyskusja, czy nie warto byłoby zdecydo-
wać się na wprowadzenie nawet wyższego progu, 
czyli nie 1 roku, ale np. dotyczącego skazań na 
okres do 2 lat. Trzeba sobie bowiem powiedzieć, 
że w tej chwili na ponad 82 tysiące osób odbywa-
jących katy pozbawienia wolności 40 tysięcy to 
są osoby, które mają orzeczoną karę pozbawienia 
wolności do 2 lat. To są najczęściej sprawy tak 
zwanych alimenciarzy, czyli tych osób, które nie 
płacą alimentów, czy dotyczące jakichś wypadków 
komunikacyjnych; chodzi też o jakieś inne kary, 
bo często to pozbawienie wolności do 2 lat jest 
zastępczo orzekane za niezapłacenie kary grzywny 
czy niepoddanie się wykonaniu kary ograniczenia 
wolności. No i warto byłoby rozważyć pro futuro, 
czy nie objąć tym systemem dozoru elektroniczne-
go również właśnie takich osób, które mają wymiar 
kary pozbawienia wolności nie do roku, tylko do 2 
lat. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to jest ta, o której mówiłem. 
Chodzi o to, czy kiedyś przy okazji nie warto by-
łoby rozważyć kwestii art. 37b kodeksu karnego, 
który wprowadził ten system kar mieszanych, czyli 
pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. To, 
nawiasem mówiąc, moim zdaniem jest troszeczkę 
kuriozum, ale skoro funkcjonuje, to trzeba by to tak 
uregulować, żeby również tutaj, w trakcie wykony-
wania kar w systemie dozoru elektronicznego, nie 
było tych zastrzeżeń, o których wczoraj mówiłem. 
W części doktryny zwraca się uwagę na to, że może 
to czasami prowadzić do oceny, iż sprawcy uchodzą 
wymiarowi sprawiedliwości. Bo może być tak, że 
ktoś, kto spowoduje poważny wypadek komunika-
cyjny, doprowadzi do katastrofy, prowadząc pojazd 
w stanie nietrzeźwości, w którym to przypadku jest 
zagrożenie karą do 12 lat pozbawienia wolności, 
jednak będzie miał orzeczoną karę 6 miesięcy po-
zbawienia wolności. No, jeżeli przejdzie się na ten 
system dozoru elektronicznego, to praktycznie bio-
rąc, w ogóle nie będzie pozbawiony wolności. Może 
być to czasami odbierane, zwłaszcza przez rodziny 
ofiar, które zginęły w takiej katastrofie, jako pewne-
go rodzaju niesprawiedliwość, a wręcz pobłażliwość 
wobec sprawcy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa…
Pan senator Mamątow, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Pan senator powiedział, że w tej chwili w wię-

zieniach przebywa 80 tysięcy skazanych, z czego 
połowa to są ci z karą pozbawienia wolności do 2 
lat. Chciałbym jednak, żeby pan też powiedział, ilu 
oczekuje na odbycie kary w więzieniach. To też jest 
taka grupa, że tak powiem, pół na pół. Połowy tych 
skazanych, którzy nie odbywają kary, też dotyczy 
właśnie kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Senator Zbigniew Cichoń:

No, ja wspomniałem o tym, że jest rzesza ocze-
kujących – jest ich ponad 70 tysięcy. Z tym że część 
tych osób po prostu się uchyla czy nie zgłasza do 
odbycia kary pozbawienia wolności, ale jest też 
wiele takich osób, które się zgłaszają do odbycia 
kary, nie są jednak umieszczane w zakładach kar-
nych z takiej prozaicznej przyczyny, że brakuje 
miejsc. Bo trzeba pamiętać, że są pewne standardy, 
jeśli chodzi o zagęszczenie w celi, są ustalone stan-
dardy minimalne na poziomie ogólnoeuropejskim 
dotyczące tego, że na jednego więźnia powinna 
przypadać określona powierzchnia – o ile dobrze 
pamiętam, minimum 3 m2 na więźnia. Różnie to 
zresztą w różnych państwach wygląda, najlepiej 
chyba są traktowani Grecy – z tego, co pamiętam, 
wynika, że w greckich więzieniach więźniowie 
mają zapewnionych bodajże 10 m2.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Ryszard Majer…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę na sali, Szanowni Państwo, ponie-

waż tenże pomruk, który się tu rozlega, przeszkadza 
panu senatorowi sprawozdawcy w odpowiadaniu na 
państwa pytania.

Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:

Panie Senatorze, ja pozwolę sobie nawiązać do 
wypowiedzi moich przedmówców, którzy zwraca-
li uwagę na tempo wprowadzanych zmian. Skoro 
zmiana, która zaczęła obowiązywać w 2015 r., 
wykuwała się przez 6 lat, to może my też powin-
niśmy kilka lat poczekać, żeby zobaczyć, jak to 
działa? Czy tempo wprowadzania tej zmiany było 
omawiane na posiedzeniu komisji i jakie padały 
argumenty za tym, że należy ją przeprowadzić 
właśnie teraz?
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Senator Zbigniew Cichoń:

Jak powiedziałem wcześniej, konieczność przepro-
wadzenia tej zmiany w dosyć szybkim tempie wyni-
ka z faktu, że na skutek niefortunnej zmiany, która 
miała miejsce w roku 2015, liczba wykonywanych kar 
w tym systemie radykalnie się zmniejszyła – z paru 
tysięcy do kilkuset, a w ciągu ostatnich miesięcy czy 
bodajże w ostatnim miesiącu było zaledwie kilka-
dziesiąt przypadków, tak że jest to ogromny spadek. 
A z informacji, której udzielił nam tu obecny pan 
generał Niemojewski…

(Senator Piotr Zientarski: Nasiłowski.)
…wynika, że dla budżetu państwa jest to oszczęd-

ność rzędu 20 milionów zł w skali roku…
(Senator Robert Mamątow: 12,5 miesięcznie.)
No, mniejsza o kwoty, z tą statystyką, proszę 

państwa, jest jak w tym dowcipie, że jest prawda, 
nieprawda, a na końcu statystyka. Dlatego ja bym 
się statystyk kurczowo nie trzymał, w każdym razie 
są to, proszę państwa, kwoty przekraczające 10 mi-
lionów zł.

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Ale tu nie chodzi nawet o ten aspekt ekonomiczny, 

tylko o aspekt najbardziej humanitarny, o którym mó-
wiłem, że wykonywanie w tym systemie kary pozo-
stawia człowieka na łonie rodziny i w miejscu pracy, 
tak że jest to bardzo humanitarny sposób wykonywa-
nia kary i bardzo skuteczny, bo to prowadzi do pewnej 
autodyscypliny skazanego, a nawet autokreacji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie panu senato-

rowi sprawozdawcy? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt omawianej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Jest z nami dzisiaj pan minister Marcin Warchoł, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie panu ministrowi? Nie…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo…)
(Senator Piotr Zientarski: Jest, jest pytanie!)

(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, jestem 
mały…)

Przepraszam.
(Senator Jan Rulewski: …Ale trudno mnie nie 

zauważyć.)
Przepraszam. Pan senator Rulewski pragnie zadać 

panu ministrowi pytanie.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze! Będąc zwolennikiem tego roz-
wiązania legislacyjnego, muszę wziąć pod uwagę 
głosy inne niż tylko rządowe, w tym głos prezesa 
Sądu Najwyższego. W swojej opinii do tego pro-
jektu wyraził on zastrzeżenia zakończone pewną 
konkluzją. Otóż wyraził on takie zastrzeżenia, że 
prawdopodobny ubytek potencjalnych klientów 
tego systemu wynika, po pierwsze, z przyjęcia 
zasady konsensualności w obecnych rozwiąza-
niach kodeksu karnego i kodeksu karnego wy-
konawczego, jak również, jak powiadał prezes, 
z takiego, powiedzmy, wahnięcia się w okresie 
wprowadzania nowych rozwiązań prawnych, 
szczególnie w sądach rejonowych – co państwo 
zresztą potwierdzali. Ale tym samym prezes Sądu 
Najwyższego powiada w swojej opinii, że to roz-
wiązanie jest przedwczesne i że należałoby jeszcze 
zweryfikować dokładnie przyczyny, dla których 
nastąpiło to „siodło”.

Jak by pan skomentował, Panie Ministrze, tę opi-
nię?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestię konsensualizmu, to w dru-

gim punkcie będzie o tym mowa. Zasadniczo zmiany 
kodeksu postępowania karnego nie dotykają istoty 
konsensualizmu. Z pewnym ograniczeniem wprowa-
dzamy to do art. 387 kodeksu postępowania karnego, 
przy dobrowolnym poddaniu się karze – to jest ogra-
niczenie dotyczące kary 15 lat pozbawienia wolności, 
co ogranicza możliwość dobrowolnego poddawania 
się karze w odniesieniu do oskarżonych o wszystkie 
zbrodnie. Tak że ja tutaj nie widzę zagrożenia i nie-
zgodności między efektywnością a kwestiami trybów 
konsensualnych.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł)

A co do spadku, to tutaj ów spadek orzekanych 
środków tego rodzaju jest widoczny w liczbach i tu-
taj… Ja nie wiem, na jakiej podstawie pierwszy prezes 
wywodzi swoją argumentację, ja w dniu dzisiejszym 
wskażę tylko liczby. Łączna liczba osób objętych sys-
temem SDE, skazanych na karę ograniczenia wolno-
ści, to jest 55 osób, a na karę pozbawienia wolności 
– 2 tysiące 618 osób. Tak że tutaj nie ma żadnych 
zagrożeń.

Ale warte rozważenia jest – tu uprzedzam ewen-
tualne kolejne pytanie pana senatora… Nie wiem, czy 
pan senator będzie chciał zgłaszać to, o czym przed 
chwilą rozmawialiśmy. A chodzi o karę pozbawienia 
wolności do 2 lat, orzeczoną za czyn nieumyślny. 
Powiem szczerze: rzeczywiście na pierwszy rzut oka 
propozycja pana senatora jest bardzo atrakcyjna, war-
ta rozważenia. Pracujemy w tej chwili nad komplek-
sowym zmianami dotyczącymi kar orzekanych w ko-
deksie karnym w celu ich uelastycznienia, począwszy 
od kar tygodniowych, a skończywszy na karach ta-
kich jak kara 20 lat, kara 30 lat. Paradoksalnie można 
spotkać orzeczenia, wyroki sądów, gdzie sędziowie 
skazują nawet na 20 lat. Z czego to wynika? Z natu-
ralnej chęci człowieka do wymierzenia sprawiedli-
wości i z braku relewantnych środków w kodeksie 
karnym. O karze tygodniowej czy karach weeken-
dowych mówiliśmy jakieś 10 lat temu. Nasz projekt 
zakładał wówczas wprowadzenie kar weekendowych 
– podkreślam to. Teraz również będziemy tego typu 
propozycje składać, ale w nieco innej formie. Chodzi 
o kary tygodniowe. Dlatego rozszerzenie SDE na kary 
pozbawienia wolności do 2 lat, orzekane za czyny nie-
umyślne – tu powołuję na rozmowę przeprowadzoną 
przed chwilą z panem senatorem –jest w moim odczu-
ciu jak najbardziej zasadne, słuszne. Ale prosiłbym 
o chwilkę cierpliwości. Poddamy to analizie na etapie 
prac nad kodeksem karnym.

Ale tych zagrożeń, o których pan senator tu wspo-
minał, to, jak powiadam, ja ich nie dostrzegam.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze! Właściwie kontynuując to wcze-
śniejsze pytanie i nawiązując do odpowiedzi… Ja 
pytałem pana ministra na posiedzeniu komisji o nie-
które kwestie, m.in. o kwestię ewentualnej samoistnej 
kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektro-
nicznego. Ale też inne kwestie były poruszane. I pan 

odpowiadał tak jak dzisiaj, konsekwentnie, podzielał 
pan te argumenty i mówił, że już pracujecie nad tym 
itd. i że rzeczywiście słuszne są te propozycje. Mówię 
to ogólnie. Czy nie lepiej byłoby, Panie Ministrze, 
biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia ze zmianą 
kodeksu karnego, systemu kar… To się przecież wiąże 
nie tylko z drukowaniem kodeksów karnych, które 
są jednak dość spore objętościowo, ale i studenci się 
uczą prawa karnego itd., itd.… 

Czy nie lepiej byłoby zaczekać te 2, 3 miesiące – 
bo słyszę, że prace są przygotowane – i rzeczywiście 
rozwiązać problem kompleksowo? Ja rozumiem – 
mówiłem o tym – że rzeczywiście jest potrzeba, jest 
spadek i reagujecie natychmiastowo, i to jest pewnego 
rodzaju proteza czy też krok w dobrym kierunku… 
Ale czy nie lepiej byłoby załatwić to kompleksowo, 
zaczekać parę miesięcy i przygotować część ogólną 
kodeksu karnego już po konsultacjach, żeby ona… 
Bo jednak część ogólna kodeksu karnego to jest coś, 
co powinno mieć charakter trwały – tak uważam 
i stąd to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Pierwsza kwestia. 
Jeżeli chodzi o obecne zmiany, to one, jak już wie-
lokrotnie podkreślaliśmy, są powodowane zapaścią, 
w jakiej znalazł się nasz system dozoru elektronicz-
nego, i to jest niejako koło ratunkowe. Dlatego nie 
możemy czekać. Jest na sali pan generał, z którym od 
pierwszego dnia naszego urzędowania współpracu-
jemy i który powołał zespół analityków, ekspertów, 
i my w trosce o tę sytuację podjęliśmy jak najszybciej 
środki zaradcze.

Co do zmian w kodeksie karnym, pan senator 
wspomniał o części ogólnej… Jest w tej chwili po-
woływana komisja kodyfikacyjna, jest w tej chwili 
ustalany skład komisji kodyfikacyjnej i nie chcemy 
pracować pod presją czasu, pochopnie, wymaga to 
gruntownego przeanalizowania, przygotowania. 
To nie jest sprawa na miesiąc, nawet na 2 miesiące, 
zwłaszcza część ogólna, która jest pewnym funda-
mentem systemu prawa karnego, dlatego jakiekolwiek 
pochopne zmiany w tym zakresie w tej chwili byłyby 
niezasadne. Jak powiadam, nawet propozycja pana se-
natora – czyn nieumyślny do lat 2… Wyobraźmy so-
bie sytuację czynów umyślono-nieumyślnych. Pobicie 
ze skutkiem śmiertelnym; pobicie – czyn umyślny, 
skutek śmiertelny – czyn nieumyślny. I teraz trzeba 
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się zastanowić, jak powiadam, w gronie ekspertów, 
z którymi w tej chwili rozmawiamy. Już niebawem, 
w najbliższym czasie państwo poznacie skład Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w ramach której wła-
śnie nad tymi rzeczami będziemy się zastanawiać. 
Tak że zapraszam do debat, Panie Senatorze, zapra-
szam do składania wniosków, do argumentacji, do 
podtrzymywania tej argumentacji… Jesteśmy otwarci 
na współpracę, ale nie w tej chwili. To jest koło ra-
tunkowe, to wymaga szybkiego działania. Prace, jak 
powiadam, będą kontynuowane niebawem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie panu ministrowi? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Marka Pęka.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym, żebyśmy na początku dokonali pew-

nego rozgraniczenia w naszej dyskusji na te tematy, 
mianowicie żebyśmy jednak rozgraniczyli debatę nad 
punktem pierwszym, o systemie dozoru elektronicz-
nego, od debaty nad punktem drugim, który będzie 
dotyczył kompleksowej reformy kodeksu postępowa-
nia karnego, bowiem inna była atmosfera na wczoraj-
szych posiedzeniach komisji w kwestii dozoru, a zu-
pełnie inna w trakcie debaty nad punktem drugim.

Ja głównie dlatego zabieram głos, bo chciałbym 
podkreślić, że jeśli chodzi o sprawy systemu dozoru 
elektronicznego, to istniała praktycznie jednomyśl-
ność. Nie było zastrzeżeń – teraz troszeczkę odpowia-
dam pani senator Zdrojewskiej – dotyczących tego, 
w jaki sposób debatujemy, w jakim tempie to prawo 
jest tworzone. Jest bowiem powszechna świadomość, 
że reagujemy w trybie nadzwyczajnym, reanimu-
jemy ten system i trzeba działać naprawdę szybko. 
Pewne rozwiązania były podnoszone przez gości na 
posiedzeniu komisji, kuratorów, którzy mają pomysły 
dotyczące tego, jak ten system rozwijać, udoskonalać, 
i stanowisko pana ministra było takie, że jest to jak 
najbardziej temat do dyskusji w przyszłości.

My jeszcze wczoraj skorzystaliśmy z takiego do-
brodziejstwa, że dzięki gościnności pana generała 
byliśmy jako przedstawiciele Komisji Ustawodawczej 
i komisji praworządności w centrum monitorowania 
skazanych. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy, jak 
to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko jest wypo-

sażone, przygotowane. I naprawdę – myślę, że będę 
przedstawicielem większości senatorów, jeżeli tak 
powiem – byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego 
całego oprzyrządowania. Zatem żal patrzeć, że sys-
tem, który jest, który ma potencjał, który mógłby 
działać w dużo większym zakresie, nie jest wyko-
rzystywany. Jego działanie w tym momencie z po-
wodów, o których już była wcześniej mowa, zostało 
zamrożone, sprowadzone do absolutnego minimum. 
Widzieliśmy, jak to działa, widzieliśmy cały zespół, 
który monitoruje… To wszystko jest bardzo nowo-
czesne, bardzo profesjonalne, jest świetna obsługa, są 
wszechstronnie wykształceni ludzie świadczący nie 
tylko pomoc związaną bezpośrednio z czynnościami 
dozoru, ale także wsparcie psychologiczne w różnych 
momentach kryzysowych. Pan generał opowiadał 
o bardzo traumatycznych przeżyciach, kiedy jedna 
z pań operatorek wyratowała skazanego z jakiejś pró-
by samobójczej, już bardzo zaawansowanej.

W związku z tym ja osobiście, jako prawnik, jako 
senator, naprawdę mam takie przekonanie, że w tym 
zakresie bez wątpienia zmierzamy w kierunku nowo-
czesnego prawa karnego, nowoczesnych metod zwal-
czania przestępczości, wykonywania kary. Dlatego 
obiema rękami podpisuję się pod tymi rozwiązaniami. 
Gratuluję szczególnie panu generałowi, bo wiem, że 
to jest pańskie dziecko. Ministerstwu również gra-
tuluję i wspieram w działaniach zmierzających do 
tego, żeby ten system funkcjonował jak najlepiej, jak 
najszerzej, jak najnowocześniej.

Jeśli chodzi o punkt drugi, to na pewno tempe-
ratura sporu jest nieco inna, ale ta debata jest przed 
nami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu proszę senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Pęk, mój szanowny przedmówca, ra-

czył zauważyć, że jest poparcie dla projektu tej ini-
cjatywy. Pierwsza przyczyna tego ukazuje się w tej 
sali: tzw. opozycja w tej sprawie jest odpowiedzial-
na, zresztą wszelkie dobre działania rządu będzie 
popierać, zwłaszcza w zakresie poprawienia prawa 
i bezpieczeństwa obywateli.

Chyba ogólniejsza jest odpowiedź, którą muszę 
przedstawić, że to poparcie, nie tylko opozycji, nie 
tylko rządzących, ale opinii publicznej, wiąże się 
z faktem, że oto do prawa wtargnęła technika, i to no-
woczesna technika. Właśnie pan generał Nasiłowski 
przybliżył nam to z determinacją, co już wskazuje, że 
warto się nad tymi rozwiązaniami pochylić. Oto po-
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kazał nam wczoraj, że siłami około 80 osób utworzył 
największe więzienie – kto wie, czy nie w środkowej 
Europie – pod pieczą którego może się znajdować 
potencjalnie 15 tysięcy osób. Znajdowało się pod tą 
pieczą 5,5 tysiąca osób, kiedy właśnie komisja, do 
której należeliśmy, tym się zajmowała, ale ostatnio 
rzeczywiście ta liczba się zmniejsza. Inne dane to 
dane z gatunku ekonomii: spadek z 3,5 tysiąca zł, jak 
jest w przypadku tradycyjnej, klasycznej, średnio-
wiecznej formuły umieszczania więźniów w celach 
więziennych i na pryczach, w porównaniu do 350 zł 
w oparciu o elektronicznych – za przeproszeniem, nie 
chcę obrażać – klawiszy. Tak już jest, że dla mnie to 
zawsze będą klawisze, przepraszam bardzo.

Myślę, że ta nowoczesność jeszcze bardziej wybija 
się w innych zastosowaniach, o których tu mówiłem. 
Ona tworzy przestrzeń, wypełnia przestrzeń, której 
nie jest w stanie wypełnić cela więzienna będąca 
rozwiązaniem zero-jedynkowym, bo albo jest się 
człowiekiem całkowicie ubezwłasnowolnionym, albo 
jest się człowiekiem wolnym. Ona stwarza przestrzeń 
kompromisu, pozwala wypełniać nie tylko funkcje 
represyjne, ale również resocjalizacyjne. Ot chociażby 
prosi się tu przywołanie sprawy nadmiernego za-
gęszczenia w więzieniach osób uchylających się od 
płacenia świadczeń alimentacyjnych. Jest to w Polsce 
zjawisko kuriozalne i do tej pory nierozwiązane. Jest 
szansa na zmniejszenie tego problemu za pomocą tego 
systemu, poprzez łączenie pracy zawodowej i opieki 
nad rodziną, utrzymywanie relacji z rodziną i do-
starczanie dochodów. Kto wie, czy to nie jest jeszcze 
większa korzyść?

Kolejna korzyść – to już w prawie cywilnym – 
to jest procedura zbliżeniowa, umożliwiająca wobec 
osób, których dotknęła przemoc bądź inne formy 
mobbingu, stosowanie tychże nowoczesnych rozwią-
zań. Nie będę się nad tym dalej rozwodził. Prawie 
wszyscy korzystają np. z komórek i wiedzą, czym 
może być komórka, jakie korzyści może przynosić 
w życiu codziennym. Dlatego rzeczywiście nasze 
państwo powinno na to stawiać.

I ostatnia liczba, choć nie chcę epatować liczba-
mi. Otóż innym problemem jest fakt, że sądy zasą-
dziły kary pozbawienia wolności, w tym przypadku 
ograniczenia wolności, jednakże nie można było ich 
wykonać. Ta liczba to jest około 70 tysięcy, taka jest 
kolejka, że tak powiem, oczekujących na więzien-
ną celę. Niewątpliwie cierpi na tym praworządność 
w Polsce, bo praca sądów poszła wniwecz, a przestęp-
cy korzystają ze swoistej premii czy też ulgi.

Pan minister uprzedził już naszą rozmowę i bar-
dzo dobrze się stało. Ja uważam, że jeśli chodzi o ten 
system, to już dzisiaj trzeba myśleć dalekosiężnie 
i wkraczać w te obszary, których cela więzienna nie 

jest w stanie rozwiązać. Myślę tu o przestępstwach 
nieumyślnych, a więc tych, które powstają czasem 
w okamgnieniu, nieprzewidzianych, niezamierzo-
nych, wręcz wynikających może po prostu ze słabszej 
koncentracji czy refleksu, jeśli mówimy o kodeksie 
drogowym, czy też nieznajomości pewnych przepi-
sów, czy nawet niedoskonałości sztuki lekarskiej bądź 
pielęgniarskiej. Tych przestępstw jest dużo i niestety 
dużo będzie, bo taka jest cywilizacja, i mobilna, i dy-
namiczna, że nie sposób nie popełnić błędu.

Trudno, a mam doświadczenie w tym zakresie, 
żeby te osoby przebywały wspólnie, w takich samych 
warunkach jak zawodowcy kryminaliści, zawodowcy, 
wśród których – kolejna liczba się narzuca – 80% to są 
recydywiści. Trudno, żeby oni przebywali i w takich 
warunkach, i w takim towarzystwie, w towarzystwie 
tych, którzy z przestępstwa robią sobie zawodowy 
proceder.

Dlatego moja poprawka zmierza do tego, żeby nie 
czekać na kolejne rozdanie, że tak powiem, dotyczą-
ce tej ustawy, tylko już objąć systemem SDE osoby 
skazane prawomocnym wyrokiem na nie więcej niż 
2 lata więzienia, ale za przestępstwa nieumyślne.

Oczywiście pan minister też ma trochę racji, gdy 
mówi, że trzeba to dokładnie sprawdzić. Powiada 
też, że może dojść do zabójstwa, ktoś może zginąć 
w trakcie bójki i wtedy jest to nieumyślne. Tak, ale 
to właśnie sąd orzeknie, czy to było przestępstwo 
umyślne, dokonane z zamiarem, czy też po prostu 
jakieś chuligaństwo, a zrobiła się z tego tragedia, bo 
jest ofiara śmiertelna. Każdy dorosły powinien się 
liczyć z tym, że może go spotkać przykrość, dramat. 
Dlatego ja ku pamięci rządu tę poprawkę proponuję.

Kolejna rzecz. W tej ustawie jest wpisane, że stro-
ną składającą wniosek o skorzystanie z systemu SDE 
jest sam skazany – przypominam, że chodzi o ska-
zanych na karę do roku więzienia – zakład karny, 
obrońca skazanego lub kurator zawodowy. Mnie się 
wydaje, że to trochę takie urzędnicze jest… Przecież 
najbardziej zainteresowana to jest rodzina, a więc ro-
dzina również powinna mieć prawo wnoszenia o uru-
chomienie systemu SDE. Przecież ta rodzina czeka 
na powrót matki lub ojca – rzadziej to drugie – czeka 
na odciążenie od obowiązków rodzinnych, czeka na 
zarobek. Tego nie trzeba tłumaczyć. Takiej poręki, 
która ma istotne znaczenie i stwarza możliwość nada-
nia temu sensu społecznego, może udzielić pomoc 
społeczna, która najlepiej się orientuje w tym, jak 
dalece ten system może służyć pomyślności samego 
skazanego, jak i jego otoczenia, a także inne organi-
zacje społeczne. Powiedziałbym, że to jest praktyka 
stosowana na całym świecie, Panie Ministrze. Często 
występuje w tej sprawie jakaś gmina religijna, w któ-
rej tej skazany działa, jakiś autorytet z tego środowi-
ska i to on przejmuje w ten sposób odpowiedzialność 
za funkcjonowanie…
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I ostatnia rzecz. Ten system doskonale funkcjo-
nuje, o czym świadczy to, że chyba tylko 6% z tych 
pięćdziesięciu paru tysięcy skazanych naruszyło 
ten półwolnościowy system odbywania kary. Może 
rozszerzmy nieco krąg podmiotów, które mogłyby 
występować o wprowadzenie systemu SDE, a tym 
samym wesprzemy ten system systemem wsparcia 
społecznego. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

Aleksandra Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przemawianie na tematy więziennictwa tuż po tak 

doświadczonym pensjonariuszu różnych zakładów 
karnych jak senator Rulewski jest dużym wyzwaniem 
nawet dla adwokata. Obiecuję, że będę mówił dużo 
krócej, gdyż nie mam tak wielkiego doświadczenia.

Bardzo, bardzo się cieszę, że jest ustawa, którą 
witam z radością i którą mogę poprzeć w całej roz-
ciągłości. Muszę powiedzieć, że właściwie mogę się 
podpisać pod każdym słowem, które wypowiedział 
wcześniej pan senator Pęk. Z tej dumy chciałbym do 
tego dodać, że idziemy śladami najlepszych w Europie 
– odchodzimy od takiego bardzo opresyjnego systemu 
wykonywania kary i idziemy w stronę rozwiązań mą-
drych, tanich, wzmacniających resocjalizację ludzi, 
którzy czasami bardzo często incydentalnie wcho-
dzą w zderzenie z wymiarem sprawiedliwości. Ich 
oczywiście trzeba ukarać, ale kara bezwzględnego 
pozbawienia wolności bardzo często oddziałuje na 
nich odwrotnie, niż to jest założone. Jedyny żal wiąże 
się z tym, że jeszcze nie udało się to, o czym mówił 
pan minister, ale również co generał Nasiłowski wie-
lokrotnie powtarzał nam podczas swojej wizyty. Jak 
rozumiem, skomplikowanie materii jest takie, że nie 
zdążyliście państwo objąć wspomnianym systemem 
kar samoistnych. Jak rozumiem, intencją jest nawet 
podwyższenie do 2 lat. I znowu, mogę tylko powi-
tać to z radością, bo to jest dobra droga w kierunku 
mniej opresyjnego myślenia o wymiarze sprawiedli-
wości. No i może taka debata… Nie ma tutaj wypo-
wiadającego się na początku senatora Jackowskiego, 
oburzonego tym, że skazani mogą mieć za dobrze. 
No, może taka dyskusja przekona również senatora 
Jackowskiego, że z wyrokiem niekoniecznie trzeba 
kończyć w kamieniołomach.

Bardzo bym chciał, żeby duma z tego, że kierujemy 
się najlepszymi wzorcami europejskimi, że idziemy – 

powtarzam po raz kolejny – w stronę nieopresyjnego 
myślenia o wymiarze sprawiedliwości… I tu znowu 
nawiążę do wypowiedzi senatora Pęka, który mówił, 
że za chwilę będziemy procedować dużo bardziej 
kontrowersyjny projekt. Tak więc chciałbym, abyśmy, 
o ile podzielamy tutaj, na tej sali, wspomniany tok 
myślenia… Chciałbym, żeby panowie senatorowie, 
gdy będziemy omawiali następny punkt, też, tak się 
wyrażę, wzięli tę dumę, którą odczuwamy, omawiając 
bieżący punkt. Żebyście o tym wszystkim pomyśleli 
również, gdy będziemy argumentować, może trochę 
bardziej zażarcie, na temat kolejnego punktu.

Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że, jak się 
okazuje, należy głębiej wsłuchiwać się w głos ludzi 
mających do powiedzenia na temat wymiaru spra-
wiedliwości coś, co wynika z ich doświadczenia, 
a nie z pewnych politycznych zamysłów. Bo okazuje 
się, że można popełnić błąd, nawet mając szczytne 
idee i chcąc rozwijać system, o którym dzisiaj mówi-
my i który dzisiaj poszerzamy. No, tak się zdarzało. 
Niestety, był to wynik… Może nie tyle był to wynik 
błędu, ile praktyka sądowa, jak się okazało, poszła 
w takim kierunku, że nastąpiła zapaść. Bardzo się 
cieszę, że dzisiaj jest nam dane naprawić wspomnianą 
kwestię. To jest naprawdę bardzo dobry kierunek. 
I bardzo bym prosił o jak najszybsze prace nad wspo-
mnianym projektem. I trzymam pana ministra oraz 
pana generała za słowo, że będziecie nad nim inten-
sywnie pracować, że to będzie priorytet. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

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

Ja nie głosowałem za omawianą tu ustawą, byłem 
jednym z kilku senatorów na posiedzeniu komisji, 
którzy się wstrzymali. Ale nie dlatego, że jestem 
przeciwko tej ustawie. Ja niewątpliwie podzielam 
w większości argumenty przytoczone przez mojego 
kolegę, pana senatora Pocieja, że idea… że wprowa-
dzanie systemu elektronicznego do systemu kar, wy-
konywania kar, środków zabezpieczających… Zakaz 
zbliżania się to bardzo ważny, skuteczny środek czy 
rodzaj kary, który absolutnie powinien być wykorzy-
stywany. Kiedy na tej sali 2 kadencje czy już nawet 3 
kadencje wstecz został po raz pierwszy wprowadzony 
sposób dozoru elektronicznego, to uważałem, że jest 
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to potraktowane zbyt wąsko, bo tam były wskazane 
kary do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jako prak-
tyk wskazywałem, że takie kary w praktyce zdarzają 
się właściwie bardzo rzadko. I to okazało się prawdą. 
Po weryfikacji zmieniono przepisy i poszerzono to 
na kary do roku. One też nie są jeszcze takie częste. 
Powinno to być w jakiś sposób zwiększone, chociaż 
oczywiście nie powinno dotyczyć najpoważniejszych 
przestępstw – tutaj jest pełna zgoda. Uważamy, że 
ta kwestia zmiany kodeksu karnego… Jakkolwiek 
by było, dotykamy również zmiany części ogólnej 
kodeksu karnego, bo eliminujemy, w moim przeko-
naniu, z idei bardzo ważną karę, to znaczy formę 
kary ograniczenia wolności, którą wprowadziliśmy. 
Dozór elektroniczny do tej pory jest wprowadzony 
ustawą z września 2013 r., która weszła 1 lipca ub.r., 
i miało to dotyczyć kar ograniczenia wolności. Jednak 
się okazuje, jak z wielką przykrością konstatuję, że 
sądy nie stosują tej kary. Dla mnie jest to sytuacja 
niezrozumiała. W związku z tym system jest, że tak 
powiem, niewykorzystany, a przecież sama obsługa 
tego systemu kosztuje. Nie mówię już o tym, że ten 
system jest rzeczywiście, ogólnie rzecz biorąc, waż-
ny i spełnia bardzo istotną rolę w wykonaniu kary. 
I teraz wracamy do koncepcji pozbawienia wolności, 
o której będzie decydował sąd penitencjarny, czyli 
sąd okręgowy; chodzi o karę pozbawienia wolności 
wykonywaną właśnie w formie dozoru elektronicz-
nego, a nie jako karę samoistną w katalogu kar. Bo 
jest przecież kara pozbawienia wolności, jest kara 25 
lat, jest kara dożywotniego więzienia i są to osobne 
kary, więc mogłaby być też kara samoistna dozo-
ru elektronicznego. I nie trzeba by było zatrudniać 
jeszcze innej instancji… Bo przecież jest sąd meriti, 
który rozstrzyga, a później jeszcze sąd penitencjar-
ny, sąd okręgowy, który decyduje, czy dana osoba 
zasługuje na to, żeby zastosować karę w takim sys-
temie. I jestem przeciwny temu dlatego właśnie, że 
robimy… No, słyszę hasło „koło ratunkowe” i że jest 
potrzeba, ale tworzymy pewnego rodzaju bałagan. 
Proszę państwa, ja już nawet nie mówię o aspekcie 
technicznym w sensie drukowania kodeksów. Proszę 
zobaczyć: tutaj wprowadzamy zmiany w kodeksie 
karnym i kodeksie karnym wykonawczym, a za chwi-
lę będą zmiany kodeksu postępowania karnego, i tam 
z kolei są zmiany w kodeksie karnym, np. dotyczące 
podwyższenia kary w części szczególnej za fałszywe 
zeznania. Pytam więc: dlaczego nie odbywa się to 
w tej nowelizacji, w nowelizacji dotyczącej prawa 
karnego, a kodeks postępowania karnego, formalnie 
inna gałąź prawa, jest odrębnie… Wszystko jest, że 
tak powiem, pomieszane, nie ma… Jak słyszymy, 
nie ma nawet komisji kodyfikacyjnej. A sprawy są 
poważne. I tylko z tego powodu mam tu wątpliwości.

Pan minister referujący tutaj tę sprawę mówił, że 
wiele wątpliwości, które przedstawialiśmy na posie-
dzeniu komisji, podziela i że właściwie pracujemy, że 
już blisko… Pełna satysfakcja byłaby wtedy, gdyby-
śmy mieli na to nawet w miarę krótki okres, bo taka 
zmiana rzeczywiście nie wymaga bardzo długiego 
vacatio legis – takiego, jakie powinno być w przypad-
ku k.p.k. Przypomnijmy, że w przypadku k.p.k. były 
prawie dwa lata – cały system szkoleń itp., itd. Ale to 
za chwilę. Tak że brakuje mi takiego kompleksowego 
rozwiązania. Ja rozumiem potrzebę, ale myślę, że 
nawet gdyby te prace jakoś się skondensowały, gdyby 
były opinie i środowiska sędziowskiego, i komisji ko-
dyfikacyjnej, i gdybyśmy uporządkowali ten system 
bardziej kompleksowo, to byłoby to znacznie lepsze 
rozwiązanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Pęka.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Ja chciałbym podkreślić jedną kwestię, nawiązując 

do tego, o czym mówił pan senator Pociej w odnie-
sieniu z kolei do tego, o czym mówił pan senator 
Jackowski. Mianowicie funkcjonuje pewien stereo-
typ czy mit na temat tego, że kara dozoru jest karą 
mało dolegliwą. Ona wbrew pozorom niejednokrotnie 
może być karą bardziej dolegliwą niż kara pozba-
wienia wolności, szczególnie w polskim systemie 
penitencjarnym. Pan generał wczoraj mówił o tym, 
że zdarzają się nawet takie sytuacje, że skazany chce, 
by mu zamieniono karę dozoru na karę pozbawienia 
wolności, bo jemu jest wygodniej siedzieć w wię-
zieniu i nic nie robić. Tak że kara dozoru stosowana 
tak, jak pozwala na to obecny system, może być karą, 
która rzeczywiście ma wymiar socjalizacyjny. Poza 
tym ona umożliwia kontrolę nad skazanym w bardzo 
szerokim aspekcie – dzięki dozorowi, monitoringo-
wi można uzyskać bardzo wiele informacji na temat 
postępowania skazanego, na temat jego kontaktów, 
relacji, podejmowanych przez niego czynności, dzia-
łań. W związku z tym można też reagować prewen-
cyjnie, można wiele czynów udaremnić. I myślę, że 
my powinniśmy tutaj o tym mówić, żeby te stereotypy 
zostały obalone.

A w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan se-
nator Zientarski, powiedziałbym, że każdy z nas by 
chciał doczekać momentu, gdy te zmiany w różnych 
dziedzinach systemu prawa, a w szczególnie w prawie 
karnym, nie będą takie obszerne, takie częste, takie 
gwałtowne. No, ale niestety dożyliśmy takich czasów, 
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że dynamika życia, dynamika przestępczości, zmian 
społecznych, politycznych, również na poziomie euro-
pejskim, jest tak gwałtowna, że zapewne możemy już 
zapomnieć o czasach, gdy zbierała się jakaś komisja 
kodyfikacyjna, załatwiała sprawy od A do Z i był 
spokój na 20 lat. Ja studiowałem prawo w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych i w tym właśnie cza-
sie zmieniano wszystkie kodeksy karne, była wielka 
nowelizacja. A teraz, po kilkunastu latach widzimy, 
że znowu bardzo potrzebna jest głęboka reforma.

W związku z tym mogę tylko wyrazić nadzieję, że 
jak nasza większość przeprowadzi te najpotrzebniejsze 
zmiany – przecież w przypadku ustawy o prokuratu-
rze, ustawy o Policji mieliśmy do czynienia z aktami 
prawnymi jeszcze z poprzedniego systemu polityczne-
go – to będzie już pewna baza nowoczesnego, spójnego 
systemu polityki karnej i później nie będą już potrzeb-
ne tak gwałtowne zmiany. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji*.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Jan Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 104, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 104 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Zbigniewa Cichonia, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

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

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Przedstawiony projekt, ustawa uchwalona przez 
Sejm, dotyczy gruntownej zmiany przepisów kodeksu 
postępowania karnego, przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie z powrotem tych reguł postępowania, 
które obowiązywały przed zmianą dokonaną ustawą 
z 2013 r., a która weszła w życie w lipcu 2015 r., kiedy 
to wprowadzono system postępowania kontradykto-
ryjnego do procedury karnej – system, który gene-
ralnie obowiązuje w procedurach cywilnych, i to też 
z licznymi wyjątkami.

Otóż przywrócono tutaj zasadę postępowania kon-
tradyktoryjno-inkwizycyjnego, która polega na tym, 
że postępowanie karne nie jest, tak jak w procedurze 
kontradyktoryjnej, walką dwóch stron, a sędzia wy-
stępuje jedynie jako ten, który na szali stawia argu-
menty dwóch stron i ostatecznie decyduje w swoim 
wyroku, jakie rozstrzygnięcie ma zapaść, tylko daje 
się sędziemu prawo do inicjatywy dowodowej, czy-
li prowadzenia dowodów z urzędu w sytuacji, kiedy 
uznaje to za stosowne. Obecna sytuacja, spowodowana 
– przypominam – treścią art. 167, jest taka, że sędziemu 
w zasadzie nie wolno z własnej inicjatywy przeprowa-
dzać dowodów, chyba że w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. No, taka jest regulacja, która sędziego 
poniekąd ubezwłasnowolniła i uczyniła go, tak jak 
mówię, tylko arbitrem, który, praktycznie rzecz biorąc, 
nie ma możliwości dotarcia do obiektywnej prawdy 
materialnej. Czyli tę prawdę materialną zastąpiło się 
w zasadzie jakąś prawdą… no, różnie to się nazywa: 
a to koherencyjną – czyli że sąd ma ustalać pewne usta-
lenia faktyczne, które nie byłyby sprzeczne z zebrany-
mi dowodami, ale nie musi dochodzić sedna sprawy… 
Dlatego teraz te zmiany wprowadzono i przywrócono 
tę inicjatywę dowodową sędziemu.

Wprowadzono również wiele innych istotnych 
zmian, związanych zwłaszcza z prawem do obrony. 
Zniesiono art. 80a, który też został wprowadzony tą 
ustawą z 2013 r., a nazywało się to ustanowieniem 
obrońcy z urzędu na żądanie oskarżonego, albowiem 
regulacja przewidywała, że oskarżony, który nie ma 
obrońcy z wyboru, może żądać ustanowienia dla nie-
go obrońcy z urzędu, przy czym nie postawiono tutaj 
żadnych warunków, jakie taka osoba występująca 
z wnioskiem musiałaby spełniać.

Ja potem przejdę jeszcze do propozycji, które 
zresztą sam przedłożyłem, co do art. 80a, czy go rze-
czywiście w ogóle zlikwidować, czy też ewentualnie 
zmienić jego treść. Powiem szczerze, że definitywna 
likwidacja wzbudza u mnie pewne wątpliwości co do 
tego, czy jest spełniony standard z art. 6 europejskiej 
konwencji praw człowieka. Przypominam, że art. 6 
europejskiej konwencji przewiduje, że oskarżony, 
który nie ma wystarczających środków na zaanga-
żowanie obrońcy, powinien mieć ustalonego obrońcę 
z urzędu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru spra-
wiedliwości. W związku z tym uważam, że aby być 
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w zgodzie z tym standardem, powinniśmy tutaj usta-
nowić analogiczną regulację, zresztą złożyłem taką 
propozycję w ramach poprawki.

Następne zmiany, które warte są podkreślenia, 
a które dotyczą samego postępowania dowodowego, 
to propozycja zmiany art. 168a, co wywołało najwięk-
sze kontrowersje z uwagi na wprowadzenie takiego 
sformułowania, że dowodu nie można uznać za niedo-
puszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzy-
skany z naruszeniem przepisów postępowania lub za 
pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 
§1 kodeksu karnego – a przypominam, że ten artykuł 
mówi o tym, co stanowi przestępstwo, czyli jest tam 
definicja przestępstwa – chyba że dowód został uzy-
skany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza 
publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: 
zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu lub pozbawienia wolności. No, to jest zwią-
zane, ogólnie rzecz biorąc, z koncepcjami w prawie 
karnym, które można podzielić na dwie zasadnicze 
grupy. Mianowicie w systemie anglosaskim przyjmu-
je się koncepcję zakazu dowodowego z tzw. owoców 
zatrutego drzewa, i to jest jedna koncepcja, a druga 
koncepcja zakłada, że wszystko może być dowodem. 
Oczywiście najczęściej w świecie istnieją rozwiązania 
pośrednie, które niejako godzą te dwie koncepcje. 
Koncepcja zakazu użycia owoców zatrutego drzewa 
polega na tym, że nie może być dowodem w sprawie 
to, co zostało uzyskane z naruszeniem prawa. Czyli, 
dajmy na to, jeżeli pozyskano dowód z nagrania czy 
dowód wymuszony poprzez użycie np. przemocy, to 
wtedy nie może to być traktowane jako dowód i tym 
samym nie może być podstawą ustaleń faktycznych 
dokonywanych przez sąd. No i druga, tak jak mówię, 
skrajna koncepcja, która mówi o tym, że wszystko 
może być dowodem w sprawie, bo ilustruje to, czy 
pewne zdarzenie zaistniało, czy nie, i w związku 
z tym może to być podstawą ustaleń faktycznych. Do 
tej pory art. 168a właściwie stanowił o przyjęciu kon-
strukcji zakazu dowodowego wykorzystania owoców 
zatrutego drzewa, albowiem zawierał sformułowanie, 
że nie może być dowodem to, co zostało uzyskane 
z naruszeniem przepisów prawa. Tutaj jest odejście 
od tej koncepcji. Jako uzasadnienie podaje się, że nie 
sposób przecież pogodzić się z tym, że jeżeli np. jest 
dokonywane przeszukanie, choćby było ono zrobione 
z naruszeniem prawa – oczywiście najczęściej to się 
dzieje z naruszeniem prawa w kwestii jakichś warun-
ków formalnych – i znajduje się dowody przestępstwa, 
nawet nie w sprawie, w której się ściga… Dajmy na to, 
że ściga się kogoś za posiadanie narkotyków, a w cza-
sie przeszukania znajduje się przedmioty pochodzą-
ce z kradzieży. No więc nie można przejść nad tym 
obojętnie i zaniechać ścigania kogoś za tę kradzież 

tylko dlatego, że z naruszeniem procedury dotyczącej 
przeszukania dokonano tego przeszukania. No, w grę 
wchodzą różne inne, może czasami bardziej skrajne, 
przypadki. To się spotkało, ta regulacja, którą przyj-
mujemy, z krytyką. Ja powiem szczerze, że sam jestem 
krytycznie do tego nastawiony. Zresztą zachodzi też 
problem relacji między tym artykułem a art. 171 §7 
postępowania karnego, który wyraźnie – aczkolwiek 
jest to ograniczone jedynie do dowodów osobowych, 
czyli z przesłuchania świadków czy z przesłuchania 
podejrzanego, czy oskarżonego – mówi, że nie może 
stanowić dowodu zeznanie czy wyjaśnienie uzyskane 
z naruszeniem zasady swobody wypowiedzi osoby, 
która zeznawała czy składała wyjaśnienia. Można 
sobie wyobrazić takie sytuacje, że np. funkcjonariusz 
Policji używa przemocy czy kogoś obraża, czy w inny 
sposób wpływa na niego, np. sugerując mu jakieś 
fakty czy obiecując jakieś korzyści, w celu uzyskania 
określonej treści zeznań czy wyjaśnień. Art. 171 §7 
kodeksu postępowania karnego wyraźnie stanowi, 
że to, tak uzyskane depozycje, nie może być dowo-
dem w sprawie. Jest teraz kwestia, jak to się ma do 
art. 168a. Jest tam zasada ogólna, która się rozciąga 
na wszelkie dowody, bo proszę zważyć, że mowa jest 
o dowodzie, który został uzyskany z naruszeniem 
przepisów postępowania, zatem nie dotyczy to jedynie 
dowód osobowych, ale i wszelkich innych dowodów. 
Na szczęście nie uchylono tego art. 171 §7 kodeksu 
postępowania karnego, czyli na pewno trzeba przyjąć, 
że ta zasada dalej obowiązuje. Ale, tak jak mówię, 
to sformułowanie, które odnosi się do wykluczenia 
jako dowodów jedynie takich, które zostały zebrane 
w związku z popełnieniem przez funkcjonariusza, 
czyli najczęściej policjanta, przestępstw, które były 
czy to zabójstwem, czy to umyślnym spowodowaniem 
uszczerbku na zdrowiu, czy to pozbawieniem wolno-
ści, może rodzić pytanie co do sensu istnienia art. 171 
§7, pytanie, czy tu nie zachodzi jakaś sprzeczność. 
Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, że należy 
wykładać to tak, że ten art. 171 §7 kodeksu postę-
powania karnego ma pierwszeństwo bezwzględne, 
bo w każdym cywilizowanym społeczeństwie jest 
wykluczone stosowanie zwłaszcza tortur czy innego 
rodzaju środków przymusu w celu zdobycia czy to 
zeznań, czy to wyjaśnień od osób przesłuchiwanych.

Istotne zmiany dotyczą kwestii – ja celowo poru-
szam to, co w sposób istotny zmienia zasady postę-
powania – żądania odszkodowania i zadośćuczynie-
nia dla osób, które zostały tymczasowo aresztowane 
z naruszeniem zasad, czyli w sposób oczywisty 
niesłusznie; tak to ustawodawca formułuje. Zmiany 
polegają na tym, że skraca się okres przedawnienia 
dochodzenia tych roszczeń z 2-letniego do rocznego. 
Przypomnę, że termin z jednorocznego został wy-
dłużony do 2-letniego przy okazji tej zmiany ustawy 
z 2013 r., która weszła w życie od lipca 2015 r. Teraz 
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wracamy do stanu pierwotnego, który istniał przed tą 
zmianą, czyli z historycznego punktu widzenia moż-
na by powiedzieć, że wracamy do czegoś, co istniało 
dziesiątki lat. Ale jako obrońca praw człowieka muszę 
tu powiedzieć, że tego typu regulacja jest pewnego 
rodzaju cofnięciem się, niezbyt fortunnym, moim 
zdaniem, do poprzedniego etapu, albowiem wiem, 
mam takie doświadczenie, że ludzie, którzy w sposób 
niesłuszny zostali pozbawieni wolności, przeżywają 
często tak daleko idącą traumę, że jednoroczny termin 
przedawnienia wydaje się być zbyt krótki. Zmiana, 
która wprowadziła termin 2-letni, czyli wydłużyła to 
przedawnienie, była generalnie korzystna i służyła 
ochronie praw człowieka.

Często człowiek, który jest bardzo pokrzywdzo-
ny – bo nie ma właściwie nic gorszego od sytuacji, 
w której człowiek niesłusznie zostaje pozbawiony 
wolności – doznaje nawet załamania psychicznego. 
Zanim on się zbierze w sobie, zanim podejmie de-
cyzję o tym, że będzie dochodził odszkodowania 
i zadośćuczynienia, to naprawdę może minąć więcej 
niż rok, który tu chcemy wprowadzić. Dlatego warte 
jest rozważenia to, czy nie zrezygnować ze skrócenia 
okresu dochodzenia tych roszczeń.

Proszę państwa, wprowadza się też zupełnie nową 
instytucję, instytucję, która do tej pory nie istniała, mia-
nowicie skargę na wyrok sądu odwoławczego, który 
uchyla wyrok sądu pierwszej instancji. To jest wprowa-
dzenie zupełnie nowej instytucji mającej na celu zapew-
ne niedoprowadzanie do sytuacji, w których występuje 
zbyteczne przedłużenie postępowania na skutek tego, że 
sąd drugiej instancji, zamiast ewentualnie skorygować 
wyrok sądu pierwszej instancji, uchyla go i przekazuje 
do ponownego rozpoznania. Wprowadza się skargę na 
takie orzeczenie do Sądu Najwyższego.

Oczywiście jest pytanie, czy to rzeczywiście spo-
woduje przyspieszenie postępowania, czy nie. Są tacy, 
którzy twierdzą, że to może tym bardziej przedłużyć 
postępowanie, bo wiadomo, w jakim tempie nasz Sąd 
Najwyższy działa. Zanim Sąd Najwyższy rozważy, 
czy słusznie uchylono wyrok i przekazano sprawę 
do ponownego rozpoznania, nie zaś zreformowano 
orzeczenie pierwszej instancji, to trochę czasu też 
upłynie. Tak że też się można nad tym zastanawiać. Ja 
wiem, że generalnie w tej chwili jest taka tendencja, 
żeby tego typu skargę wprowadzić. W każdym razie 
warte jest to rozważenia. I to mniej więcej byłoby tyle.

Ja celowo skupiłem się na tych zagadnieniach, 
które mogą budzić wątpliwości. Nie jest trudne zaak-
ceptowanie tego, co – tak jak mówiłem – generalnie 
zasługuje na akceptację, zwłaszcza tej koncepcji po-
wrotu do modelu kontradyktoryjno-inkwizycyjnego, 
ale warto pochylić się nad sprawami, które zasługują 
na to z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

Nawiasem mówiąc – przepraszam, dopiero teraz 
o tym mówię, ale właśnie przyszło mi to do głowy 
– warto by się również pochylić nad art. 49 kodeksu 
postępowania karnego, co do którego miałem na-
dzieję, że przy najbliższej zmianie kodeksu postę-
powania karnego zostanie zmieniony. Chodzi mia-
nowicie o definicję osoby pokrzywdzonej. Definicja 
w art. 49 stanowi, że pokrzywdzonym jest ten, kto 
bezpośrednio doznał naruszenia swoich praw. Proszę 
państwa, w praktyce to prowadzi do takich absurdów, 
że gdy dokonano sfałszowania dokumentu, to czło-
wiek pokrzywdzony tymże świadectwem, które jest 
zawarte w dokumencie, informacją, że taka czy inna 
okoliczność zaistniała albo nie, nie jest traktowany 
jako osoba pokrzywdzona, mimo że bardzo często 
powoduje to poważne skutki prawne.

Ja kiedyś miałem taką sytuację, że bank podał 
w zaświadczeniu fałszywą informację o stanie konta 
klienta w sprawie o podział majątku dorobkowego, 
wynikało z niego, że jest wielkim krezusem. Potem 
nastąpił taki podział, że pół dostał on, pół – żona. 
Tyle tylko, że na koncie nie było takich pieniędzy, 
były dużo mniejsze. Proszę państwa, no i prokuratura 
odmówiła ścigania. To było przestępstwo przeciwko 
autentyczności dokumentów. Stwierdzono, że nie jest 
pokrzywdzonym osoba, dla której nastąpił skutek 
w postaci orzeczenia o podziale majątku na podsta-
wie sfałszowanego dokumentu. Uznano, że to jest 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumen-
tów, w związku z czym ta osoba nie ma uprawnień 
strony. Jak mówiłem, odmówiono wszczęcia po-
stępowania. Prokurator nie wpadł na pomysł, żeby 
z przepisu, który mówi o fałszerstwie dokumentów, 
zrobić użytek i wnieść akt oskarżenia. Pamiętam, że 
w kadencji 2007–2011 świętej pamięci rzecznik praw 
obywatelskich, pan doktor Kochanowski, zwracał 
na to uwagę i nawet była propozycja, żeby zmienić 
ten art. 49 kodeksu postępowania karnego poprzez 
zlikwidowanie tego przysłówka „bezpośrednio”. Bo 
tam jest, że bezpośrednio… Była propozycja, żeby 
ową bezpośredniość wykreślić po to, żeby prawa 
tych osób – no, intuicyjnie czujemy, że te osoby są 
pokrzywdzone – były chronione i żeby nie uciekano 
się do stwierdzeń, że dana osoba nie jest bezpośred-
nio pokrzywdzona, bo to było po prostu fałszerstwo 
dokumentów, a nie spowodowanie negatywnych 
skutków dla tego człowieka w wyniku uwzględnie-
nia fałszywego dokumentu. Wtedy, proszę państwa, 
odstąpiono od zmiany, albowiem stwierdzono, że to 
jest kwestia wadliwej praktyki i że należy zmienić 
praktykę, a nie przepis. No niestety, ale ta praktyka od 
tamtej pory, a już parę lat upłynęło, się nie zmieniła, 
trwa i wręcz się pogłębia. Do nas jako adwokatów 
czy jako senatorów przychodzi masa ludzi, którzy 
się żalą, że w ewidentnych sprawach, w przypadku 
których stała się im krzywda, nie uzyskują statusu 
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pokrzywdzonego. Tak że przy tej okazji warto ewen-
tualnie zastanowić się nad tym, czy tego art. 49 nie 
zmienić. Przepraszam, że nieco po adwokacku się 
rozgadałem, mówiąc o sprawach, które mnie jako 
prawnika pasjonują, a państwa mogą nieco zanudzać. 
Dziękuję serdecznie.

(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie.)
(Senator Marek Borowski: Ale to dobrze. Dobrze 

pan senator mówi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zgłaszam wniosek mniejszości komisji, senatorów 

Platformy Obywatelskiej, ażeby odrzucić tę ustawę.
Proszę państwa, nawet z samego referatu spra-

wozdawcy… Przypomnijmy, że ta ustawa wczoraj 
późnym wieczorem przez obie komisje – komisję 
praw człowieka oraz Komisję Ustawodawczą – była 
omawiana. Była na posiedzeniu mowa o poprawkach, 
ale ostatecznie przyjęto wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Słyszymy jednak, że nawet sprawoz-
dawca ma bardzo poważne wątpliwości i uważa, że 
pewne poprawki powinny zostać wprowadzone.

Proszę państwa, ta ustawa, przede wszystkim 
proceduralna, ale nie tylko, bo ona dotyczy także 
prawa materialnego karnego, jest ustawą, która zu-
pełnie zawraca przez prawie 2 lata przygotowywaną 
nowelizację kodeksu postępowania karnego i całego 
tego systemu. Przypomnę, że ustawa, która obowią-
zuje, została uchwalona we wrześniu 2013 r., a weszła 
w życie 1 lipca 2015 r. A tu słyszymy, proszę państwa 
– zacznę od vacatio legis – że tak poważne przed-
łożenie, które nie tylko, o czym powiem za chwilę, 
jest takim automatycznym cofnięciem wspomnianej 
procedury, ma wejść w życie po niespełna 30 dniach, 
bo 15 kwietnia. Taka jest propozycja. Tak że, pro-
szę państwa, zanim… A jeszcze Senat nie uchwalił, 
jeszcze prezydent nie podpisał, jeszcze w Dzienniku 
Ustaw musi się przecież ukazać. A później muszą być 
drukowane kodeksy. No bo jak bez kodeksów uczest-
nicy procesu będą mogli działać w sądzie? W ogóle 
niewyobrażalna jest dla mnie sytuacja, żeby takiego 
rodzaju, powiedziałbym, zawrócenie, takiego rodzaju 

zmiana miała tak krótki… No, jeśli… To powinna 
mieć analogiczny, jak w przypadku poprzedniej… 
Przynajmniej półtora roku.

Ale, proszę państwa, w czym jest problem? Problem 
jest w tym, że nowa ustawa weszła w życie dopiero 
1 lipca. Jeszcze właściwie nie można powiedzieć, czy 
ona jest… Bo ona właściwie cały czas jest wdraża-
na. Przygotowują się i przygotowywali do tego przez 
długi czas sędziowie, którzy byli szkoleni w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury i odrębnie, w po-
szczególnych okręgach, i adwokatura, i radcy praw-
ni. I, proszę państwa, przypomnijmy sobie, że mowa 
tu o sprawach, które wpłynęły dopiero od 1 lipca. 
Czyli, jeśli wziąć pod uwagę przeciętny okres zała-
twiania spraw, nie w trybie konsensualnym, tylko 
normalnie, w trybie procesowym, to sprawy, które 
wpłynęły w sierpniu, we wrześniu itd., jeszcze wła-
ściwie nie mogły się w ogóle skończyć. Jeszcze nie 
mamy praktycznie żadnego porównania, kompletnie. 
To jest dopiero początek. W ogóle nie możemy ocenić 
wspomnianej nowelizacji, absolutnie. Jeśli rzeczywi-
ście byłaby ona niewłaściwa, to… Ale, proszę pań-
stwa, przecież tamta ustawa była przygotowywana 
– podkreślam – w konsensusie politycznym. Proszę 
zauważyć, że ministrem sprawiedliwości był wówczas 
obecny wicepremier, Jarosław Gowin. Przygotowywał 
tę ustawę pan minister Królikowski, z akceptacją i ak-
tywnym udziałem komisji kodyfikacyjnej, na czele 
z profesorem Hofmańskim, wybitnym, już w tej chwili 
europejskim, sędzią prawa karnego. I odbywało się 
to wszystko z uwzględnieniem wszelkich dyrektyw 
europejskich. A teraz, proszę państwa, co? Bez opinii, 
w ogóle bez porównania… Jeśli coś, że tak powiem, 
zawracamy, to trzeba by było mieć, tak jak mówię, i do-
świadczenie praktyczne, i ocenę, i przynajmniej taki 
sam… nawet nie mówię, że taki sam okres, ale przy-
najmniej takie gremium, które mogłoby wytłumaczyć, 
dlaczego… Bo coś takiego musi zostać wytłumaczone, 
nie przez polityka, przez jednego pana ministra, ale 
przez autorytety prawnicze. Dlaczego ma być obec-
nie wprowadzana taka zmiana, skoro, tak jak podkre-
ślam, w konsensusie politycznym i przede wszystkim 
z udziałem najwybitniejszych fachowców z dziedziny 
prawa karnego i procedury tak długo przygotowana 
była wspomniana nowelizacja. I z takim długim okre-
sem vacatio legis. Dlatego, proszę państwa, tu abso-
lutnie nie może być zgody na tego rodzaju sposób… 
Słyszeliśmy, że cytowany w trakcie posiedzenia komi-
sji profesor… Prawda, ale cóż – jest on jeden w stosun-
ku do całego gremium komisji kodyfikacyjnej, wybra-
nej spośród najlepszych sędziów Sądu Najwyższego, 
najwybitniejszych profesorów prawa karnego. Proszę 
państwa, kiedy analizuje się poszczególne punkty, to 
trzeba by właściwie to poprzeć. Ja nie chcę tutaj tego 
cytować, bo sama opinia Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka ma, proszę państwa, ponad 30 stron, głów-
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nie zarzutów. W jednej tylko kwestii jest akceptacja. 
Jeśli chodzi o ograniczenie, w pewnym sensie, tych 
konsensualnych rozstrzygnięć, a generalnie, o czym 
zresztą wspomniał delikatnie pan senator Cichoń, 
przedstawiciel wnioskodawców komisji, która zagło-
sowała, tak jak powiedziałem, żeby przyjąć tę ustawę 
bez poprawek… Urwała mi się myśl, ale za chwilę do 
niej wrócę… A, już wiem. Ale przecież chodzi o to, 
że jest zagrożenie naruszenia art. 6 europejskiej karty 
praw człowieka, europejskiej konwencji praw człowie-
ka. To dotyczy też, proszę państwa, innych dyrektyw, 
o których mówi helsińska fundacja. Proszę państwa, 
wprowadziliśmy system kontradyktoryjny, który nie 
jest tak do końca automatem, bo jednak w szczególnie 
wyjątkowych sytuacjach sąd może z urzędu sam ten 
dowód przeprowadzić. Może przeprowadzić. Może 
również pomóc w przeprowadzeniu dowodu – Senat 
tę inicjatywę wskazał – i może przeprowadzić dowód, 
który tylko prokurator może przeprowadzić, np. w celu 
wyrównania, że tak powiem, broni stron… Chodzi np. 
o informacje niejawne, informacje bankowe itd., do 
których obrona nie ma dostępu. To zostało wprowa-
dzone. Proszę państwa, konsekwencją tego systemu, 
tego sposobu prowadzenia procesu było nadanie stronie 
możliwości korzystania z adwokata bez ograniczeń. To 
też są wytyczne europejskie. Cofamy się. O tym powie-
dział zresztą również – i takich słów użył – pan senator 
Cichoń. No niestety, cofamy się, proszę państwa, i to 
bardzo poważnie, wbrew zasadom, które wynikają 
z praworządności, z paradygmatu zachodniego. No 
bo możemy… Idziemy w innym kierunku, o czym 
wczoraj na konferencji mówił jeden z wybitnych praw-
ników. Zbliżamy się, niestety, w kierunku paradygmatu 
wschodniego, proszę państwa.

Dalej, proszę państwa, kwestia aresztów. Przecież 
Polska w dalszym ciągu – i o tym mówi Krajowa Rada 
Sądownictwa, a także adwokatura – jest na szarym 
końcu, jeśli chodzi o długotrwałość i liczbę aresz-
tów. I płacimy odszkodowania itd. A co jest tutaj? 
Wprowadzana jest samoistna przesłanka stosowania 
aresztu – która była krytykowana – w postaci surowo-
ści kary. Gdyby była jeszcze inna przesłanka, jak oba-
wa matactwa, to wtedy sprawa byłaby jasna. Proszę 
państwa, no przecież znamy przykłady… Proszę zo-
baczyć, że to właśnie było pokazane w filmie „Układ”, 
tylko że tam nie było mowy o tym, proszę państwa, 
że to sąd przedłużał areszt na podstawie przesłanki 
grożącej surowej kary. Ale takich tragedii jest bardzo 
wiele i Polska płaci odszkodowania za areszty stoso-
wane na takiej właśnie podstawie.

Proszę państwa, następna kwestia, o czym tutaj 
była już mowa, wyeliminowanie zakazu owoców za-
trutego drzewa. No, nie może być… O tym też jest 
mowa w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

i ja zachęcam do lektury tej opinii. Proszę państwa, nie 
może być takiej sytuacji, że procedura… Podkreślam, 
że zanim ta ustawa została uchwalona i weszła w życie 
w 2013 r., orzecznictwo sądów szło w tym kierunku, 
żeby nie można było w sytuacji rażącego narusze-
nia prawa czy prowokacji stosować takich dowodów. 
Rozumiemy, że chodzi o skuteczność walki, ale, proszę 
państwa, nie może być przecież tak – mówił też o tym 
sprawozdawca – że będą akceptowane dowody uzyska-
ne w wyniku przestępstwa. Nie mówię już o tym, że to 
nie jest tylko hipotetyczna sytuacja, wczoraj czy przed-
wczoraj w środkach masowego przekazu był wielki 
szum, bo Policja wymuszała, zdaje się, w Olsztynie, 
z użyciem paralizatorów itd…

(Senator Grzegorz Peczkis: Co?)
Słucham?
(Senator Michał Potoczny: Najlepiej Schetyna to 

zrobił…)
(Głosy z sali: Co? Co takiego?)
(Rozmowy na sali)
Wymuszano zeznania, przecież to nie jest żadna 

tajemnica. Tak że to nie jest czysta teoria, proszę 
państwa.

Myśmy rozmawiali… Ja zgłosiłem, proszę pań-
stwa, szereg poprawek, ale te poprawki powodują, że 
właściwie ta ustawa w ogóle nie powinna wejść… Te 
poprawki de facto miażdżą, eliminują rozwiązania za-
warte w tej ustawie. Bo przecież trzeba by przywrócić 
zasadę ustanowienia obrońcy z urzędu, jest też kwe-
stia przepisów o anonimizacji, jest naruszona zasada, 
że nie można, że tak powiem, oskarżyć samego siebie, 
osób bliskich, jest też problem wydłużenia okresu 
kasacji do 1 roku. No przecież oskarżony, który już 
jest skazany, i to prawomocnie skazany, powinien 
wiedzieć, że tylko w ciągu 6 miesięcy można wnieść 
kasację, i na tym koniec. No musi być jakaś pewność 
co do statusu prawnego osób, które bardzo często 
latami dochodziły do określonego rozstrzygnięcia.

Proszę państwa, ja nie chcę tego przedłużać, choć 
rzeczywiście jest całe multum problemów, które po-
wodują, że ta ustawa absolutnie – i w takiej wersji, 
i z takim terminem, i w sytuacji braku w ogóle uza-
sadnienia realnego, o czym mówiłem na wstępie – 
nie powinna wejść w życie, powinna być odrzucona. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
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?

Zgłosił się pan senator Borowski. 
Bardzo proszę.
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Senator Marek Borowski:

Dziękuję.
Pytanie wynika z tego, co mówił tutaj senator 

sprawozdawca, i z tego, co mówił przedstawiciel, re-
prezentant senatorów, którzy podpisali się pod wnio-
skiem mniejszości. Mianowicie każda ustawa, która 
jest wprowadzana do parlamentu, jak wiadomo, musi 
mieć uzasadnienie. W tym uzasadnieniu trzeba po-
dać, jaki jest stan obecny i jakie są mankamenty tego 
stanu obecnego – bo jeśli coś zmieniamy, to trzeba 
przyjąć, że stan obecny jest w jakiejś części wadliwy. 
Następnie podaje się stan pożądany i tłumaczy się, 
dlaczego ten stan pożądany będzie lepszy i będzie 
likwidował wskazane mankamenty. No, taka jest 
logika uzasadnienia. Ja spojrzałem w uzasadnienie 
tej ustawy, tego projektu, wtedy, kiedy wpłynął do 
Sejmu. Tam po prostu nie ma nic! To znaczy żaden 
z tych punktów nie jest wyjaśniony. A dzieje się to 
w przypadku ustawy o absolutnie kluczowym zna-
czeniu, kluczowym, bo na jej podstawie pozbawia 
się ludzi wolności.

No więc mam pytanie do pana senatora Cichonia 
– któremu zresztą dziękuję za bardzo rzeczowy wy-
kład dotyczący tej ustawy. Moje pytanie jest takie: 
jakie są wymierne analizy, badania, które pokazują, 
że stan obecny – który faktycznie trwa krótko, od 
lipca, a więc 8 czy 9 miesięcy… Jakie są fakty, jakie 
są liczby, które mówią o tym, że trzeba ten stan zmie-
nić? Przed chwilą dyskutowaliśmy nad sprawą dozoru 
elektronicznego. W tamtym przypadku również jest 
krótki czas, ale tam są podawane liczby, tam były licz-
by i można było porównać stan przeszły… W stanie 
przeszłym było… nie wiem, 1 tysiąc czy 2 tysiące…

(Senator Aleksander Pociej: 5 tysięcy 500.)
Ile?
(Senator Aleksander Pociej: 5 tysięcy 500.)
W tamtym stanie było 5 tysięcy 500 zastosowań 

dozoru elektronicznego, a w ciągu 8 miesięcy były 
54 nowe przypadki – tak? No, w takim razie zgoda, 
to przemawia. Jeżeli uznajemy taki dozór za zasadny, 
to to przemawia. Jednak w tym przypadku mówi się, 
że w sytuacji kontradyktoryjności, tak jak ona została 
ustalona, niewinny może pójść do więzienia, a winny 
może uniknąć odpowiedzialności. No dobrze, być 
może jest takie ryzyko. Ale czy zbadano, czy w ciągu 
tych 8 miesięcy były takie przypadki? Czy porówna-
no to, ile było np. uniewinnień zakwestionowanych 
później wskutek apelacji – lub też odwrotnie – w po-
równaniu z danymi z poprzedniego okresu? Ja tego 
wszystkiego tu nie znajduję. I muszę powiedzieć, że 
to budzi mój poważny niepokój. No bo to po prostu 
wygląda na to, że pan minister Ziobro jest zwolen-
nikiem innej koncepcji i bez większych uzasadnień, 
lekceważąc kompletnie dorobek wybitnych specja-
listów w tej sprawie, pracujących latami, po prostu 

forsuje ten projekt. A może tu byśmy oderwali się od 
jakichś politycznych przypisań do różnych obozów, 
tylko naprawdę się nad tym zastanowili? I to jest py-
tanie do pana senatora.

I od razu drugie, krótkie już pytanie dotyczące 
tych owoców zatrutego drzewa. Może ja tutaj wszyst-
kiego nie rozumiem, może tam są jeszcze jakieś inne 
przepisy, ale… Już mam, art. 168a: „Niedopuszczalne 
jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzy-
skanego do celów postępowania karnego za pomocą 
czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 §1 ko-
deksu karnego.” Czy pan mógłby to bliżej wyjaśnić? 
Mnie interesuje… Pan podał przykład funkcjonariu-
szy, którzy w trakcie przeszukania znajdują dowody 
innego przestępstwa itd. No, powiem, że rzeczywiście 
budzi to wątpliwości. Ale mnie chodzi o sytuacje, któ-
re są groźne, to znaczy takie, kiedy funkcjonariusze, 
łamiąc prawo, używając np. środków operacyjnych, 
przynoszą takie dowody. No i co? I one muszą być 
uwzględnione, tak? Ja bym chciał wiedzieć, czy może 
jakiś inny przepis to wyklucza, nie mam tu jasności. 
To jest druga kwestia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Na pewno zgo-
dzi się pan ze mną, że to pytanie trwało dłużej niż 
minutę.

(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: Muszę się zgodzić z pa-

nem marszałkiem.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Jeśli chodzi o uzasadnienie zmiany tego modelu, to 
jest ono dosyć obszernie opisane, o ile dobrze pa-
miętam. Są nawet podane pewne dane statystyczne 
co do tego, primo, jak się zmniejszyła liczba wnie-
sionych aktów oskarżenia, secundo, co może jest 
nawet nieco ważniejsze, w ilu przypadkach sądy 
zwróciły prokuratorom akty oskarżenia, powołując 
się na to, że rzekomo zawierają one braki w postę-
powaniu, w materiale dowodowym. Jest to sytuacja 
rzeczywiście dosyć zatrważająca i wskazująca na to, 
że sądy zaczęły stosować zupełnie skrajną interpre-
tację zasady kontradyktoryjności, że wymagają od 
prokuratur rzeczy prawie że niesamowitych. No, 
proszę państwa, nikt mi nie powie, że prokuratu-
ry z dnia na dzień po lipcu 2015 r. zaczęły działać 
gorzej aniżeli wcześniej, kiedy, owszem, instytucja 
zwrotu aktu oskarżenia z powodu braków istniała, 
ale były to zupełnie sporadyczne przypadki, a teraz 
wzrost liczby zwrotów aktów oskarżenia wynosił 



23
13. posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

(senator Z. Cichoń)

chyba, nie wiem, kilkaset procent. Jest to dowód 
na to, że regulacja, która została wprowadzona, 
doprowadziła do sytuacji absurdalnej. Oczywiście 
ktoś może bronić całej instytucji i mówić, że to jest 
tylko zła praktyka. Ale, proszę państwa, niestety, 
jeżeli przepis pozwala na funkcjonowanie takiej złej 
praktyki, to należy sięgnąć do korzenia i zmienić to. 
Zwłaszcza że model inkwizycyjno-kontradyktoryjny 
istniał dziesiątki lat i w dużej mierze się sprawdzał. 
Oczywiście wiadomo, że nasz wymiar sprawiedli-
wości ma wiele wad, które nawet są napiętnowane 
w ramach Rady Europy, zwłaszcza przez Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu, chociażby tempo 
działania. No ale temu trzeba zapobiegać innymi 
metodami aniżeli poprzez tworzenie sytuacji pro-
cesu kontradyktoryjnego, który, tak jak mówię, jest 
właściwy w sprawach cywilnych, ale nie w spra-
wach karnych. Taki model kontradyktoryjny, który 
u nas usiłowano wprowadzić, w skrajnej postaci 
istnieje w krajach anglosaskich, gdzie jest całkiem 
inna kultura prawna, całkiem inna tradycja. U nas 
wprowadzono coś, co jest odpowiednikiem wpro-
wadzenia zasady lewostronnego ruchu w miejsce 
prawostronnego, tylko dlatego, że tak jest w Anglii. 
No, do przesady… Poszliśmy w zupełnie przeciw-
nym kierunku. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę 
z tego, że są także zwolennicy systemu kontradyk-
toryjnego. Ale na co oni się powołują? Powołują 
się na to, że proces to powinno być ścieranie się 
poglądów, dowodów, występowanie stron: oskar-
życielskiej i strony obrony. Ale, proszę państwa, 
chyba nie w sprawie karnej, w której chodzi o tak 
istotne sprawy jak wręcz wolność człowieka, a nie 
sprawy majątku. Czy mamy rzeczywiście utrzymać 
ten art. 167 kodeksu karnego, który ogranicza, krę-
puje inicjatywę dowodową sędziego, i jeżeli sędzia 
nawet jest przekonany, że oskarżony nie popełnił 
przestępstwa, i wydaje mu się, że należałoby jeszcze 
jakieś dowody przeprowadzić, ale nie zostały one 
zawnioskowane przez obronę… A różnie może być, 
proszę państwa. Muszę powiedzieć, proszę państwa, 
bijąc się w piersi, że w dobie powszechnego tzw. 
otwarcia zawodu adwokackiego wszystko zależy 
od tego, jakiego obrońcę będzie miał dany oskar-
żony. Jeżeli trafi na człowieka, dajmy na to – nie 
chcę tutaj nikogo dyskryminować z powodu wieku 
– młodego, niedoświadczonego czy czasami wręcz 
bojącego się sądu… Bo, proszę państwa, co się dzieje 
w naszych sądach? To mówię na szerokich forach. 
Proszę państwa, doszło do swego rodzaju absur-
du, że ten, który ma bronić, czyli adwokat, sam się 
boi. Wprowadzono, proszę państwa, rozwiązania, 
które pozwalają sędziemu ukarać adwokata karą 
grzywny. Za moich czasów to było niemożliwe. Tak 

było za czasów mojej młodości, mimo że żyliśmy 
w systemie totalitarnym, komunistycznym. Ale od 
pewnego czasu mamy takie rozwiązania, że młodzi 
adwokaci, którzy może nie przeszli tego, co ja prze-
szedłem, i nie są tak zahartowani w walce o obronę 
człowieka, w postępowaniu mogą się bać i niejedno-
krotnie się boją. Ja to widzę w rozmowach z moimi 
młodszymi kolegami, którzy mówią: „Co ja się będę 
narażał, składając taki czy inny wniosek dowodowy, 
remonstrując taką czy inną decyzję sędziego, skoro 
może stać się tak, że potem, albo w tej sprawie, 
albo w innej, znajdzie on okazję, żeby mnie ukarać, 
i przyjdzie mi zapłacić 10 tysięcy zł”. Na szczęście 
teraz nastąpiła zmiana w procedurze i ograniczo-
no te kary, które można nakładać i na strony, i na 
adwokatów, z 10 tysięcy zł do 3 tysięcy zł. Ale nie 
tędy droga. Nie może być tak, że ten, kto ma bronić, 
kto ma być odważny, czyli adwokat, sam się boi. Do 
takiej sytuacji doprowadzono tymi rozwiązaniami 
prawnymi, które przyjmowano w ostatnich mniej 
więcej 10 latach. To jest pierwsza część odpowiedzi.

Druga część. Pan senator pytał jeszcze o kwestię 
tych dowodów będących owocami zatrutego drze-
wa. Proszę państwa, ja nie ukrywam, że też jestem 
krytyczny wobec treści bodajże art. 180a, o ile nie 
pomyliłem numeracji. Ja uważam, że tutaj powinno 
się stosować jednak generalnie zasadę, że państwo 
jako takie, które jest zawsze stroną przeciwną wobec 
oskarżonego, ma tak niepomiernie mocniejszą pozy-
cję i większe możliwości, że nie powinno się pójść na 
jakieś skróty i dopuszczać dowodów, które są uzy-
skane w sposób nielegalny. Państwo powinno dawać 
przykład zachowania legalności działania. Tego typu 
dowody oceniam, powiem szczerze, krytycznie, ale 
mam po prostu określony pogląd ukształtowany przez 
dziesiątki lat wykonywania tego zawodu, gdy byłem 
najczęściej po stronie ludzi, którzy są ścigani, bo taka 
jest generalnie rola adwokata. Wychodzę z założenia, 
że trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeliby się wprowa-
dzało jakiekolwiek wyjątki od tej zasady. Tak to oce-
niam, ale tak jak mówię, jest to mój prywatny pogląd. 
Trudno sobie wyobrazić, że w praktyce byłyby stoso-
wane jakieś metody, które by naruszały ogólną zasa-
dę legalizmu, bo przecież państwo powinno działać 
zgodnie z ogólną zasadą legalizmu, wszystkie organy 
państwa powinny przestrzegać prawa. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę z tego, że czasami prowadzone są 
dyskusje, zwłaszcza w dobie terroryzmu, o tym, czy 
nie jest tak, że czasem wolność jednostki, pojedynczej 
jednostki jest mniej warta niż życie tysięcy ludzi. To 
dotyczy skrajnych sytuacji, kiedy np. jedynie jakąś 
nielegalną metodą można uzyskać dowód na to, że 
terroryści zamierzają przeprowadzić zamach, w któ-
rym zginie kilkaset osób. Zwłaszcza amerykańscy 
prawnicy zastanawiają się nad tym, czy w tej sytuacji 
nie warto poświęcić praw człowieka, dobra jednostki 
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po to, żeby uratować kilkaset osób, które mogą zginąć 
na skutek tego, że się nie uzyska dowodu, informacji 
o planowanym zamachu.

Niektórzy prawnicy, zwłaszcza prawnicy ame-
rykańscy idą, moim zdaniem, zbyt daleko. Zresztą 
odzwierciedleniem tego jest Patriot Act, ustawa, 
która została przyjęta po zamachu w 2001 r. jako 
regulacja tymczasowa, po czym stała się regulacją, 
która istnieje już tyle lat, bo przecież to jest już 
ponad 10 lat. Mam na myśli także rozważania tak 
daleko idące, jak to, kiedy można stosować tortu-
ry, co nam wychowanym w tradycji poszanowania 
praw człowieka wydaje się być rzeczą absolutnie 
niedopuszczalną. Zresztą Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu w jednej ze spraw 
przeciwko Niemcom uznał, że stosowanie tortur 
czy innego nieludzkiego traktowania jest abso-
lutnie zakazane, co wynika z art. 3 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Otóż w takiej sprawie, 
w której fizycznie zmuszono podejrzanego do tego, 
żeby zwymiotował połknięte zapakowane narkoty-
ki, dla uzyskania dowodu w sprawie, uznano, że to 
ewidentnie narusza art. 3 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, a więc tego typu działanie jest 
niedopuszczalne. Są to być może zbyt daleko idące 
rozważania i może bardzo skrajne, ale to dla una-
ocznienia państwu, jakiego rodzaju są to problemy 
prawne.

(Senator Marek Borowski: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję.
Dobrze. Jeśli chodzi o drugą kwestię, to dziękuję 

za wyjaśnienia. Rozumiem, że skreślenie tego przepi-
su oznacza, że funkcjonariusze mogą łamać przepisy, 
przynosić takie dowody i one powinny być uwzględ-
niane. Na razie zostawiam to bez komentarza.

Mam pytanie dotyczące pierwszej kwestii. Pan 
senator powołał się na statystyki wskazujące na to, 
że w ciągu tych 9 miesięcy sądy częściej zwracały 
sprawy prokuratorom i że to budzi wątpliwości, rodzi 
pytanie, dlaczego, czego one wymagają od tych pro-
kuratorów. A czy nie sądzi pan, że to wynika z faktu, 
że w systemie, jak go ładnie nazywamy, inkwizycyj-
nym prokuratorzy niezbyt przykładali się do roboty, 
krótko mówiąc, ponieważ wiedzieli, że w razie czego 
sędzia ich po prostu wyręczy, przejmie ich obowiąz-
ki? A ten system oczywiście w pierwszej fazie jest 
dość kłopotliwy, ale po pewnym czasie, gdyby go 

zostawić, doprowadziłby do tego, że jakość pracy 
prokuratorów by się zwyczajnie podniosła. Dziękuję.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, oczywiście można tak twier-
dzić, ale – tak jak mówię – nie sposób przyjąć, żeby 
datą graniczną, do której poprzednio prokuratorzy 
w miarę sprawnie funkcjonowali i były sporadyczne 
zwroty aktów oskarżenia, był lipiec 2005 r., kiedy to 
nagle po tym czasie zaczęto zwracać akty oskarżenia. 
Doprawdy nie można przyjąć, że coś takiego to jest 
rzeczywistość. Prokuratura zawsze działała, kierując 
się określoną regułą, zasadą ścigania każdego prze-
stępstwa. U nas nie ma zasady oportunizmu, tego, 
że prokuratura może sobie wybierać, kiedy ścigać, 
a kiedy nie ścigać, tylko ilekroć stwierdza się podej-
rzenie, że został popełniony czyn przestępny, powin-
na wszczynać postępowania i je prowadzić. Tak jak 
mówię, to uwięzienie sędziego w tej swoistej klatce – 
on siedzi w swoim fotelu sędziowskim i jedynie waży 
argumenty, bo nie ma inicjatywy dowodowej – wyda-
je się być niecelowe, a wręcz niesprawiedliwe. Może 
dochodzić do sytuacji ze szkodą dla oskarżonego – ja 
to mówię z pozycji obrońcy – bo nieprzeprowadzenie 
określonych dowodów, które by wskazywały na to, że 
jest on niewinny, może doprowadzić do tego, że Bogu 
ducha winny człowiek zostanie skazany.

Senator Marek Borowski:

To już ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie, więcej 
pytał nie będę.

Panie Senatorze, skoro prokuratorzy tak dobrze 
działali do tej pory, to dlaczego zlikwidowano nie-
zależną prokuraturę?

(Wesołość na sali)
(Oklaski)

Senator Zbigniew Cichoń:

No, Panie Senatorze… To pan ocenia, że proku-
ratura jest w tej chwili zależna. Nie można mówić, 
że jest zależna…

(Głosy z sali: Jest, jest.)
Jest po prostu inny sposób jej zorganizowania. 

Sposób działania prokuratury w dalszym ciągu bę-
dzie zachowany i będzie taki sam, jaki istniał przez 
dziesiątki lat, jak przed rozdzieleniem instytucji pro-
kuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.
(Senator Zbigniew Cichoń: Do mnie?)
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Senator Aleksander Pociej:

Tak.
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę bardzo.)
Szanowny Panie Senatorze! Tak jak trochę zazdro-

ściłem panu tego, że mógł pan referować poprzedni 
punkt, bo on był rzeczywiście pozytywny dla nas 
wszystkich, tak nie zazdroszczę tej roli, która panu 
przypadła w udziale, ale ze względu na nasze koleżeń-
skie stosunki nie będę nadużywał tej pozycji pytają-
cego. Chciałbym troszeczkę wrócić do tego, co mówił 
pan senator Borowski, i nieco to rozwinąć. Dosyć 
niedawno ograniczaliśmy… No, nie my, bo przynaj-
mniej ja głosowałem przeciwko temu. Dosyć niedaw-
no został ograniczony nadzór sądów nad stosowaniem 
podsłuchów. Czy w związku z tym, że niedawno taka 
ustawa i takie przepisy przeszły, a teraz dopuszczenie 
do dowodzenia ewentualnie z podsłuchów, które są 
niezgodnie z prawem założone… Czy pan senator 
nie boi się, że to bardzo mocno może wpłynąć na 
stopień zabezpieczenia praw obywatelskich? Czy to 
nie będzie jakimś kłopotem na przyszłość?

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze! Ja już raz wypowiedziałem się 
w tej kwestii. Ja osobiście mam zastrzeżenia do treści 
tego artykułu, w związku z czym nie musi mnie pan 
tutaj przekonywać. Jako wieloletni obrońca w róż-
nych sprawach, nie tylko krajowych, ale i przed 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, w któ-
rym wygrywałem sprawy również przeciwko Polsce, 
nie chciałbym być w takiej sytuacji, że wygrywam 
sprawy przeciwko Polsce wtedy, kiedy przy władzy 
my jesteśmy. (Wesołość na sali) Tak że uważam, że 
powinniśmy wszystko robić, żeby takiego ryzyka nie 
było. I stąd przedłożyłem pewne propozycje zmian, 
generalnie zgadzając się z tą zmianą procedury, czyli, 
tak jak mówiłem na wstępie, zastąpieniem modelu 
kontradyktoryjnego modelem inkwizycyjno-kontra-
dyktoryjnym. Na zasadzie, jak to mówił pan mece-
nas Andrzejewski, że lepsze jest wrogiem dobrego, 
proponuję pewne rozwiązania, które mnie się wydają 
lepsze i które stanowią większe zabezpieczenie praw 
jednostki. Proponowałem, żeby wszelkie rozwiązania, 
które by te prawa jednostki umniejszały, wyelimino-
wać. I tak m.ni. tam, gdzie się wprowadza 2-letnie 
przedawnienie dochodzenia roszczeń za oczywiście 
niesłuszne tymczasowe… Przepraszam, tam gdzie się 
wprowadza roczne przedawnienie w miejsce 2-letnie-
go. Ja wychodzę z założenia, że rozwiązania, które 
dają więcej praw jednostce, zasługują na utrzymanie, 
a nie na ograniczanie. Takie mam generalnie stanowi-
sko, jako człowiek i adwokat, i również jako senator, 
bo przecież nie sposób, żebym tu występował w róż-
nych rolach i raz twierdził tak, a raz inaczej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

W pytaniach senatora Borowskiego, ale również 
w pańskich stwierdzeniach, a także podczas prac nad 
kodyfikacją i wczoraj, podczas posiedzenia komisji, 
w wypowiedzi prokuratora, chyba… Już nie wiem, 
czy on się nazywa „generalny”, czy… No, powiedz-
my, ministerialnego. Nie chcę powiedzieć, że Ziobry. 
W każdym razie pojawiało się takie przekonanie, że 
rzeczywiście prokuratura nie jest przygotowana. 
Tak więc usprawiedliwiałoby to wspomnianą licz-
bę 130 tysięcy zwróconych… Ale czy to jest pana 
zdaniem powód, żeby odstąpić od filozofii tego po-
stepowania? Czy raczej żeby jednak wyposażyć pro-
kuraturę w odpowiednie środki, tak żeby akty oskar-
żenia były rzeczywiście przygotowywane w sposób 
obiektywny? Bo tego warunku wspomniany kodeks 
nie zniósł.

I pytanie pochodne. Czy nawet pańskie twierdze-
nia dotyczące potencjału czy jakości adwokatury nie 
oznaczają, że my popełniamy falstart, jeżeli chodzi 
o omawianą tu ustawę?

(Senator Zbigniew Cichoń: Można, tak?)
Tak.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, nie podzielam pana poglądu. Po 
prostu…

(Senator Jan Rulewski: To było pytanie.)
Pytanie, które zarazem zawierało pogląd. No ale 

dobrze.
Tak jak już mówiłem wcześniej, nie można przy-

jąć, że do lipca prokuratura działała w miarę przyzwo-
icie, a po lipcu działała tak beznadziejnie, że nastąpiła 
tak ogromna liczba zwrotów aktów oskarżenia. No to 
by było po prostu sprzeczne z doświadczeniem życio-
wym. Tak więc wspomniana kwestia wskazuje na to, 
że przyjęte rozwiązanie, w postaci skrajnej interpreta-
cji kontradyktoryjności przez sądy, jest po prostu nie-
życiowe i nie doprowadzi do realizacji podstawowego 
celu procesu karnego, wyrażonego bodajże w art. 2 
kodeksu postępowania karnego, gdzie napisano, że 
celem postępowania karnego jest doprowadzenie do 
wykrycia i ukarania sprawcy przestępstwa, a zarazem 
do tego, żeby osoba niewinna została uniewinniona. 
No, to jest szczytny cel, prawnicy karniści mówią, 
że w ogóle trzeba przyjąć taki model postępowania, 
żeby nie było sytuacji, w której ktokolwiek niewinny 
zostałby skazany. Mówi się wręcz, że lepiej, żeby 
tysiąc winnych zostało uniewinnionych, za sprawą 
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szczęścia w procesie czy jakichś tam niedomagań 
prokuratury albo sądu, aniżeli żeby jeden niewinny 
został skazany. No, takie są szczytne cele humanitar-
nych procedur karnych. I do tego właśnie zmierza-
my poprzez uchylenie wspomnianego niefortunnego 
art. 167, który wprowadził właśnie skrajną postać 
zasady kontradyktoryjności i który wiąże sędziemu 
ręce poprzez pozbawienie go inicjatywy dowodowej.

Senator Jan Rulewski:

Można pytanie, Panie Marszałku?
Czy nie wydaje się panu senatorowi sprawoz-

dawcy, że w tym twierdzeniu, że wspomniana licz-
ba jest wskazówką obiektywną, a poza tym już nic 
takiego nie istnieje… I czy znany jest panu fakt, że 
wspomniana kodyfikacja powstała na skutek tego, 
że sądy zostały zawalone złymi aktami oskarżenia 
i w związku z tym nie mogły przeprowadzić w tym 
kraju, tak się wyrażę, procesu sprawiedliwości? Było 
to bezpośrednią przyczyną powstania wspomnianej 
kodyfikacji. A na tym się znają, przyzna pan, jednak 
sędziowie, którzy nie mają tytułów profesorskich 
z racji prac teoretycznych. Oni przeprowadzali wiele 
działań praktycznych.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, ja nie chcę tutaj nikogo sądzić, 
bo sądzenie kogokolwiek jest ostatnią rzeczą… 
Zwłaszcza przez adwokata, który ma trochę inną na-
turę i raczej woli bronić, aniżeli sądzić. Ale, proszę 
państwa, niestety – mówię to jako praktyk – sądy, 
generalnie, u nas, w naszych warunkach, mają ten-
dencję do tego, żeby jak najmniej sądzić meryto-
rycznie. Jeżeli państwo rozważycie – przepraszam, 
że przeskoczę do procedury cywilnej – ilość trudu 
wkładanego przez sądy w to, żeby w ogóle nie roz-
poznać sprawy, żeby znaleźć jakieś kruczki prawne, 
które spowodują, że zwróci się pozew albo odrzuci się 
środek odwoławczy, to zobaczycie państwo, że jest to 
czasami ilość energii niewspółmierna do tego, jaką się 
wkłada, żeby w ogóle merytorycznie sprawę rozpo-
znać. Podejrzewam, że podobny mechanizm, nieste-
ty, zadziałał teraz, po wprowadzeniu tej nowelizacji 
w kodeksie postępowania karnego. Sądy znalazły 
sobie dosyć wygodny wytrych, żeby w ogóle danych 
spraw nie rozpoznawać. Przecież dla sędziego jest to 
bardzo wygodna sytuacja. Zwraca akt oskarżenia jako 
niespełniający wymogów, ma w statystyce zaliczoną 
sprawę jako rozpoznaną, a rozpoznaje ją dosłownie 
w ciągu paru minut, bo tyle czasu zajmuje napisanie 
postanowienia, że się zwraca akt oskarżenia. I nie 
musi ślęczeć dziesiątek czy setek godzin, żeby spra-

wę merytorycznie rozpoznać, nie musi analizować 
czasami dziesiątek tomów akt.

(Rozmowy na sali)
No, chcemy wrócić do tego, żeby sądy meryto-

rycznie rozpoznawały sprawy, bo jeżeli się nie będzie 
w sposób pochopny, na podstawie tych przepisów, 
które uchwalono w 2013 r. – uchylamy je teraz – zwra-
cało tych aktów oskarżenia, to niestety trzeba siąść 
i te tomy czytać, wysłuchać świadków, wysłuchać 
oskarżonego, a na koniec wydać wyrok. A to jest 
bardzo pracochłonne i bardzo trudne.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo, pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, a czy nie uważa pan, że zwrot do 
prokuratury jest właśnie wtedy, kiedy sędzia dokład-
nie zapozna się z materiałem? On musi to uzasadnić 
i wskazać prokuratorowi kierunki uzupełnienia po-
stępowania dowodowego. I może być tak, że przedsta-
wiony materiał, no, grozi uniewinnieniem. I dlatego 
właśnie sąd, że tak powiem, w obawie przed tym 
uniewinnieniem, widząc, że materiał jest słaby – ale 
po analizie trwającej nie 3 minuty, to często wyma-
ga tyle czasu, co przed wydaniem wyroku, czyli po 
analizie całego materiału dowodowego – nie chcąc, 
żeby jakaś osoba, być może winna, uchyliła się od od-
powiedzialności, ratuje się przed tym tak, że zwraca 
akt oskarżenia.

Senator Zbigniew Cichoń:

No, Panie Senatorze, źle by to świadczyło o sę-
dzim, gdyby miał taką naturę, że tak powiem, krwio-
żerczą i gdyby sama myśl o tym, że może kogoś unie-
winnić, decydowała o jego działaniu. Sędzia powinien 
być sprawiedliwy. I jeżeli widzi podstawy do uniewin-
nienia kogoś, to powinien uniewinnić. To, że w prak-
tyce – nie wiem, czy państwo o tym wiecie – jest tak, 
że niestety tam, gdzie jest akt oskarżenia, w 95% 
dochodzi do skazania. To jest inna sprawa. Jednak 
nie zakładałbym, że sędzia… No, być może w prak-
tyce tak jest, ale byłoby to naganne, gdyby sędzia po 
wstępnym zapoznaniu się z aktami, jeśli wychodziła 
mu z tego taka ocena, że byłoby uniewinnienie, z tego 
powodu zwracał akt oskarżenia. To by to było… Tak 
jak mówiłem, bardzo źle by to świadczyło o sędzim. 
To by pokazywało, że ma naturę, tak jak mówiłem, 
prawie krwiożerczą. I że jego zdaniem, jak już jest 
akt oskarżenia, to powinno być skazanie, a jak ma 
pewne wątpliwości, to na wszelki wypadek zwraca 
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to prokuratorowi, żeby jeszcze dopiął wszystko na 
ostatni guzik i żeby w jego przekonaniu to skazanie 
nastąpiło. Sędzia to powinien być człowiek, który 
podchodzi do sprawy w ten sposób: otrzymuje akta 
sprawy, rozpoczyna proces i nie wie, jaki zapadnie 
wyrok. Choćby jakoś wstępnie mu świtało w głowie, 
że są przeważające dowody za tym, żeby skazać, to 
dobry sędzia, tak jak mówię, powinien poszukiwać 
wszelkich środków dowodowych również w tym celu, 
żeby człowieka uniewinnić. Obecny art. 167 wiąże 
sędziemu ręce i nie może on przeprowadzać dowodów 
z urzędu. I to jest najgorsze zło tego rozwiązania, 
które na szczęście uchylamy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, 
kiedy człowiek do tej pory niewinny na 40 miesię-
cy trafił do więzienia. To była sytuacja sprzed 3 lat. 
Mowa o panu Maćku Dobrowolskim, w którego przy-
padku sędzia, nie mając dowodów winy, systema-
tycznie przedłużał areszt. To jest właśnie taka sytu-
acja, o której pan mówił. I do takiej sytuacji doszło, 
bo takie było prawo. To prawo bezwzględnie trzeba 
zmienić, bo jakkolwiek ideały, o których…

(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, chciałbym skończyć.
(Senator Marek Borowski: Tak było w starym 

systemie.)
Chwileczkę. To było w starym systemie.
(Senator Marek Borowski: I teraz to przywraca-

my.)
Nie, nie, teraz to zmieniamy. Bo to jest…
(Senator Piotr Zientarski: Nie!)
Ja panu powiem, że ta sytuacja miała miejsce 

w roku 2012. A więc o którym systemie pan mówi? 
28 maja 2012 roku – to jest data aresztowania.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, wtedy obo-
wiązywał stary system, a nowy jest od…)

Czy chce pan udowodnić, że sędzia miał do tego 
pełne prawo i wykazał wolę…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma pan racji…)
Może ja dokończę pytanie.
Czy nie uważa pan, że wprowadzane teraz zmiany, 

które referuje pan jako przedstawiciel komisji, czy 
zmiany…

(Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam, nie bar-
dzo zrozumiałem pytanie, bo najpierw przedstawił 
pan stan faktyczny… Jaki jest problem?)

(Senator Leszek Czarnobaj: To w przerwie…)
Panowie mi troszeczkę przeszkadzali i ja musia-

łem niestety na to reagować. Ja nie przeszkadzałem, 
ale widać tam jest inna kultura bycia… To znaczy 
jak ktoś mówi, to mu się przeszkadza, rozwija się 
dyskusje itd., ale okej.

Doszło do takiej oto sytuacji, że człowiek bez 
oskarżenia był przetrzymywany w areszcie przez 
ponad 40 miesięcy wskutek działania sądu, który 
przedłużał systematycznie areszt. Czy te zmiany, 
które są wprowadzane, umożliwią kontrolę nad tego 
typu przypadkami, np. właśnie przez nadzór pro-
kuratora?

Senator Zbigniew Cichoń:

Szczerze mówiąc, w tej chwili nie pamiętam, czy 
to zostało zmienione, czy nie, ale dotychczas, o ile 
mnie pamięć nie myli, obowiązywała taka regulacja, 
że czas trwania aresztu tymczasowego do chwili wy-
dania orzeczenia przez pierwszą instancję…

(Senator Aleksander Pociej: W którym to było 
roku?)

Ja mam zawsze kłopot z liczbami. Wydaje mi się, 
że to był rok albo dwa lata, ale nie pamiętam dokład-
nie, dlatego zawsze sprawdzam w kodeksie. I myślę, 
że tutaj tego nie zmieniono.

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma zmiany.)
Tak jak mówię, tutaj jest tyle zmian, że bez zaj-

rzenia do tekstu nie jestem w stanie precyzyjnie od-
powiedzieć panu senatorowi.

(Senator Grzegorz Peczkis: Czy wprowadzenie 
bezpośredniego nadzoru…)

Pan senator Zientarski mówi, że nie ma limitu?
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie ma tu zmiany.)
A, nie ma zmiany.
(Senator Grzegorz Peczkis: A czy wprowadze-

nie bezpośredniego nadzoru nad prokuraturą nie 
jest zmianą, na którą można liczyć w tym właśnie 
przypadku?)

No, proszę pana, oczywiście musi być tutaj peł-
na odpowiedzialność sędziego, który stosuje areszt 
tymczasowy. Ja mogę państwu powiedzieć, że w cza-
sach, kiedy praktykowałem jako adwokat, areszt tym-
czasowy stosowała prokuratura. To oczywiście było 
sprzeczne ze standardami Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i po tym, jak przystąpiliśmy do tej 
konwencji w roku 1991, to oczywiście zostało zmie-
nione i w tej chwili areszt tymczasowy stosuje sąd. Ale 
nasze sądy, no, niezbyt fortunnie stosują te areszty, co 
spotkało się z krytyczną oceną m.in. Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Swojego 
czasu przyjęto nawet taką rezolucję co do nadużywa-
nia instytucji aresztu tymczasowego. No i nad tym 
trzeba stale pracować. Sytuacja, myślę, nieco się po-
prawiła w ostatnim czasie, no ale tu trzeba być zawsze 
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czujnym, bo z przestrzeganiem praw człowieka nigdy 
nie jest tak, żeby można było się zadowolić i powie-
dzieć, że wszystko jest okej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam trzy krótkie 

pytania. Po pierwsze, kiedy pan mówił o… Ja nie 
jestem prawnikiem i słucham pana z dużym zainte-
resowaniem. I muszę powiedzieć, że mam wrażenie, 
jakby był pan przeciwko tej ustawie – ale to jest tylko 
wrażenie, mam nadzieję, że…

(Senator Zbigniew Cichoń: To źle pan zrozumiał.)
O to chciałem zapytać: czy mając te wątpliwości, 

dotyczące szczególnie owoców zatrutego drzewa, 
mając te wątpliwości, które pan wyartykułował, jak 
rozumiem, na posiedzeniu komisji… Jak pan będzie 
głosował? To jest jedno pytanie.

Drugie moje pytanie dotyczy całego systemu. Ten 
system, nazwijmy to, inkwizycyjny, który przywra-
camy… Czy mógłby pan powiedzieć, czy ma pan 
wiedzę, w których krajach w Europie jest taki system, 
który przywracamy, czyli inkwizycyjny, a w których 
jest kontradyktoryjny?

I trzecie pytanie. Wspomniał pan, że jednym 
z argumentów za przywróceniem starego, dobrego, 
sprawdzonego sowieckiego systemu jest to, że jak 
jest początkujący adwokat, który, no, nie bardzo 
wie, jak bronić, jak to pan powiedział, nie ma do-
świadczenia i nie używa właściwych argumentów 
w celu obrony, i niewinny człowiek zostanie skaza-
ny… No i wtedy, kiedy rola sędziego sprowadzona 
jest do tego, jak pan powiedział, że jest to człowiek 
uwięziony w klatce, który wydaje wyrok, to może 
to spowodować, że skazany zostanie niewinny 
człowiek. Proszę mi więc powiedzieć, jaką ustawę 
wprowadzicie, jeśli będzie taka oto sytuacja: no, jest 
ten niedoświadczony adwokat, o jakim pan powie-
dział i trochę niedoświadczony sędzia. Kto w końcu 
obroni tego niewinnego w sądzie? Takie jest moje 
pytanie. Bo pan mówi, że naprzeciw temu niedo-
świadczonemu człowiekowi wprowadzamy sędziego 
i to, żeby to sędzia go bronił – tak ja to rozumiem 
– czyli żeby używał on pewnych argumentów, by 
wydobyć to, kto jest tutaj winny, a kto nie. Ale pro-
szę odpowiedzieć… Jeszcze raz zadaję pytanie, bo 
widzę, że… Nie wie pan może, o co pytam. No to 
jeszcze raz chcę powiedzieć…

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie, nie, wiem, dobrze 
wiem.)

Wie pan?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Jest taka sytuacja: jest niedoświadczony adwokat 

i taki też trochę niedoświadczony sędzia. Kto wtedy 
obroni tego niewinnego człowieka przed sądem?

(Senator Zbigniew Cichoń: Mówi pan, że obydwaj 
są niedoświadczeni, tak?)

No tak. Bo pan mówi, że tylko adwokat… No ale 
jeżeli sędzia też jest niedoświadczony, to kto wtedy 
tego człowieka obroni? Może jakiś nowy system na 
to wprowadźcie?

(Senator Zbigniew Cichoń: No nie, Panie 
Prokuratorze…)

O, nazwał mnie pan prokuratorem?
(Wesołość na sali)

Senator Zbigniew Cichoń:

No nie, przepraszam… Bo właśnie poczułem się… 
Poczułem się w tym momencie tak, jakbym był po 
drugiej stronie takiego sporu, i dlatego powiedziałem 
„Panie Prokuratorze” zamiast „Senatorze”.

(Wesołość na sali)
Przepraszam.
(Senator Leszek Czarnobaj: O, a to ze mnie pro-

kurator!)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, po kolei. Pierwsza kwestia do-

tyczyła…
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy mam powtórzyć?)
Jeżeliby pan mógł… Tak. Bo najbardziej zapamię-

tałem tę oskarżycielską…
(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę, Panie 

Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

To może ja zadam jedno pytanie, pan senator od-
powie, i wtedy będzie drugie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak będzie chyba 
najlepiej.)

Rozpocznę od tego trzeciego. Jeżeli jest dwóch 
niedoświadczonych… Czy nie należałoby wprowa-
dzić jakiegoś nowego rozwiązania, takiego, że to 
prokurator broni oskarżonego?

Senator Zbigniew Cichoń:

Coś tu na rzeczy jest, bo muszę panu powiedzieć, 
że obowiązkiem prokuratora jest również przepro-
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wadzać dowody, które są na korzyść oskarżonego. 
Mało tego, powiem panu, że w instytucji apelacji 
jest przepis, który stanowi, że również prokurator 
może wnieść apelację ma korzyść oskarżonego – co 
wydawałoby się na pierwszy rzut oka nieco szoku-
jące, bo prokurator oskarża, uzyskuje taki wyrok, 
jakiego chciał. Ale ma on też prawo złożyć apelację 
na korzyść oskarżonego. Tak że tutaj waga obrony 
człowieka przed tym, żeby, nie daj Boże, niewinny 
nie został skazany, jest tak wysoce wyeksponowana 
w procedurze, że również prokurator może pełnić 
swego rodzaju funkcje obrończe – no bo tak trzeba 
by to nazwać, skoro prokurator wnosi apelację od 
wyroku, który zapadł w sprawie. Mało tego, adwokat 
z kolei ma obowiązek podejmować jedynie działania, 
które są korzystne dla oskarżonego. Nie wolno mu 
podejmować działań, które byłyby dla oskarżone-
go niekorzystne. Mało tego, adwokat czasami musi 
działać nawet wbrew oskarżonemu – bo są takie sy-
tuacje, kiedy oskarżony podejmuje działania, które są 
dla niego niekorzystne. Ale adwokat jest niezależny 
w swej misji bronienia człowieka i działa zawsze na 
jego korzyść, dlatego może czasami działać nawet 
wbrew woli swojego mocodawcy.

A jeśli chodzi o tych dwóch niedoświadczonych 
uczestników wymiaru sprawiedliwości, czyli sędzie-
go i adwokata, to może się czasami tak zdarzyć, ale 
jest też właśnie to, o czym wspomniałem, a więc jest 
też prokurator, który może – i czasami wręcz powi-
nien – przejąć swojego rodzaju funkcję obrończą, 
bo, jak mówiłem, ma on prawo i obowiązek działać 
również na korzyść oskarżonego, jeżeli widzi, że taka 
konieczność zachodzi. Łącznie z tym, że ma obowią-
zek wnieść apelację na korzyść oskarżonego, który 
przecież został skazany na żądanie tegoż prokuratora.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 
pan marszałek pozwoli, to będę kontynuował.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Wracam jeszcze… Dziękuję za ten piękny wykład, 
ale jeszcze raz zadam pytanie. Argumentował pan, 
że wprowadzacie państwo ten projekt ustawy… że 
może się zdarzyć tak, że będzie niedoświadczony 
adwokat i ten sędzia „w klatce”, niemogący uczest-
niczyć aktywnie w procesie, załóżmy, karnym. No 
i wtedy niewinny człowiek może zostać skazany. Taka 
była teza w pana wystąpieniu. Ja więc teraz jeszcze 
raz pytam – już pomijając to piękne wystąpienie na 
temat roli poszczególnych osób w sądzie podczas 

danej rozprawy – i proszę, by mi pan powiedział, 
jakie będzie panaceum, jeżeli będzie niedoświadczo-
ny sędzia i niedoświadczony adwokat. To co, trzecią 
ustawę chcecie wprowadzić? Czy jak to będzie wy-
glądało? Idę tu tokiem pana rozumowania. No, proszę 
powiedzieć.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pan senator celowo prowadzi argumentację ad 
absurdum, żeby wykazać, że my rzekomo nie mamy 
tutaj racji.

(Senator Leszek Czarnobaj: O! I za tę odpowiedź 
bardzo dziękuję.)

Ale, Panie Senatorze, rzecz polega na tym, że 
takie sytuacje są stosunkowo rzadkie, a poza tym, 
tak jak panu mówiłem, rolą prokuratora jest również 
działać na korzyść oskarżonego w sytuacji, kiedy 
ocenia, że procedura może doprowadzić do tego, że 
człowiek niewinny zostanie skazany. Takie akade-
mickie, wydumane przypadki, o których pan wspo-
mniał, na szczęście mają to do siebie, że, praktycznie 
rzecz biorąc, się nie zdarzają albo prawie nie zdarzają, 
a gdyby nawet się zdarzyły, to jest jeszcze druga in-
stancja, o czym trzeba pamiętać. Errare humanum 
est, jak mawiali starożytni, rzeczą ludzką jest się my-
lić. Sędziowie również nie są osobami, które byłyby 
nieomylne. Stąd zresztą procedura drugiej instancji, 
czasami nawet trzeciej, jak się przewiduje w nie-
których rozwiązaniach. No i wreszcie jest jeszcze 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 
który czasami też koryguje orzeczenia nawet najwyż-
szych instancji w poszczególnych państwach, które 
się mylą, łącznie z sądami najwyższymi i trybunałami 
konstytucyjnymi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przechodząc do py-
tania drugiego, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Ja tylko mam techniczne pytanie. Czy są jakieś 
pytania do pana senatora Zientarskiego? Bo musi nas 
opuścić. Podejrzewam, że nie ma…

(Senator Michał Potoczny: Tak, jedno.)
Jest, tak?
Czy możemy poprosić pana senatora, żeby za-

dał pytanie panu senatorowi Zientarskiemu? Wtedy 
mógłby nas opuścić.

Senator Michał Potoczny:

Dziękuję za udzielenie głosu, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy mniej-

szości.
Dziś pada tu wiele zarzutów, że wracamy do ja-

kichś kultur wschodnich itd., że niezależność pro-
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kuratury została naruszona. No, wiele jest tu takie-
go, delikatnie mówiąc… No, może nie dopowiem. 
Pan też sugerował coś o jakichś paralizatorach… Ja 
chciałbym wrócić do sytuacji sprzed paru lat. Wasz 
obecny szef Platformy, a wówczas minister spraw 
wewnętrznych – nie wiem, czy był inspiratorem, ale 
z pewnością o wszystkim musiał wiedzieć – dopro-
wadził do sytuacji, kiedy aresztowano i zatrzymano 
chyba ponad 700 osób, tzw. kiboli. Była wtedy moda 
na walkę z kibolami. Wiele z tych osób było torturo-
wanych psychicznie i fizycznie, będą prawdopodobnie 
procesy w tych sprawach. Na jakiej podstawie praw-
nej doprowadziliście wtedy do tej akcji?

(Senator Piotr Zientarski: Mogę odpowiedzieć, 
tak?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Proszę pana, przede wszystkim sądownictwo 
jest niezależne. Prokuratura wówczas była nieza-
leżna. Prokuratorem generalnym była osoba wska-
zana przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. W związku z tym Platforma – bo tak 
się pan zwraca – z tym wspólnego nie miała nic, bo 
ani nie oskarżała, ani nie miała wpływu na oskarże-
nie, ani nie miała wpływu na rozstrzyganie spraw. 
Niewątpliwie karalną kwestią – nie teoretyczną, to 
chciałem powiedzieć – jest zdobywanie dowodów 
w sposób nieprawidłowy, w sposób przestępczy. 
I Policja bardzo często łamie prawo, o czym słyszymy, 
i to obojętnie, w jakim systemie. Ja nie chcę obarczać 
w tej chwili Policji czy ministra odpowiedzialnego 
za Policję, bo takie sytuacje zdarzały się w każdym 
systemie. Norma ma charakter abstrakcyjny, ona ma 
dotyczyć wszystkich sytuacji. Ma chronić obywatela 
i sądy, i prokuraturę przed pokusami przede wszyst-
kim prowokacji. Mieliśmy na to dowody w postaci 
orzecznictwa sądowego, jeśli chodzi o tę kwestię, że 
zakaz dotyczący niekorzystania z owoców zatrutego 
drzewa nie jest bezwzględny, on nie jest taki bardzo 
szeroki, on jest wąski. Ale chodzi o to, że nie można 
a priori tej zasady wyeliminować. O to tu chodzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora?
(Senator Lidia Staroń: Jeszcze ja mam pytanie do 

pana senatora.)
Bardzo proszę, pani senator Staroń.

Senator Lidia Staroń:

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. 
Rozmawiałam z wieloma prokuratorami właśnie 
w sprawie tych nowych przepisów i oni wskazywali 
na jedną ich wadę. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy 
pan podziela ich opinię. 

Chodzi o taką sytuację, że kiedy dzisiaj są tego 
typu procedury, kiedy jest proces kontradyktoryjny, 
czyli właściwie 2 strony przedkładają różnego ro-
dzaju dowody, sąd je bada i w tym zakresie potem 
orzeka, a sam nie prowadzi postępowania… Czy nie 
obawia się pan tego, że prokuratura, która reprezen-
tuje pokrzywdzonego, która oskarża, dysponuje in-
nymi środkami niż druga strona? Ten pokrzywdzo-
ny bardzo często jest człowiekiem po określonych 
przejściach, po przestępstwie, jest ofiarą określonego 
przestępstwa. Często nie dysponuje środkami finan-
sowymi. Czy nie widzi pan – ja nie mówię, że tak 
jest we wszystkich postępowaniach, ale że w wielu, 
na co zwracali uwagę właśnie prokuratorzy – tu nie-
równości stron, jeżeli chodzi o choćby możliwości fi-
nansowe? Bo po jednej stronie jest możliwość choćby 
składania prywatnych opinii różnego rodzaju, nawet 
opinii noblistów, gdyż osoba oskarżona walczy o swo-
ją wolność – ja nie rozstrzygam, czy to jest człowiek 
winy, czy niewinny, ale bardzo często jest to człowiek 
winny – a po drugiej stronie takich możliwości nie 
ma. Być może to też jest jedna z przesłanek, któ-
ra wskazywała na potrzebę zmiany tych przepisów. 
Chciałabym znać pana stanowisko w tym zakresie.

Senator Piotr Zientarski:

Ja to rozumiem zupełnie odwrotnie niż pani sena-
tor. Silniejszą stroną jest urząd prokuratorski, który…

(Senator Lidia Staroń: Dlaczego?)
…reprezentuje często stronę pokrzywdzoną, ale 

stronę pokrzywdzoną reprezentuje również adwokat 
czy radca prawny, jak jest w tej chwili, jako pełno-
mocnik oskarżyciela posiłkowego. Czyli…

(Senator Lidia Staroń: Nie zawsze…)
…pokrzywdzony…
(Senator Lidia Staroń: Nie zawsze, bo zawsze 

mamy obrońcę z urzędu dla osoby, która jest oskar-
żona.)

Tak.
(Senator Lidia Staroń: Po tamtej stronie zawsze 

mamy obrońcę z urzędu.)
Ale to właśnie dlatego, Pani Senator, że urząd 

prokuratorski dysponuje całym aparatem: aparatem 
Policji, swoim aparatem urzędniczym. I dlatego musi 
być obrońca, żeby…

(Senator Lidia Staroń: To jest oczywiste…)
…to wyrównać. Ale…
(Senator Lidia Staroń: Ale ten aparat…)
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…proszę zobaczyć…
(Senator Lidia Staroń: Ja mam, Panie Senatorze…)
…jakie wprowadziliśmy w poprzedniej kaden-

cji – zresztą zgodnie to zrobiliśmy – ustawy, które 
wzmacniają rolę pokrzywdzonego. Było kilka takich 
ustaw…

(Senator Lidia Staroń: Tak…)
…m.in. chodzi o kwestię…
(Senator Lidia Staroń: …ja sama uczestniczyłam 

w ich wprowadzaniu.)
…zaliczek, wypłacania ich bez czekania na pra-

womocne orzeczenie itd., itd.

Senator Lidia Staroń:

Ale chodzi mi o taką sytuację…
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, bo nie bar-

dzo rozumiem.)
…że ten aparat prokuratorski, o którym pan 

mówi…
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
…doprowadził nas już do sali sądowej. Prawda?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak.)
Mamy akt oskarżenia, jesteśmy już w trakcie pro-

cesu.
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
I czy nie wydaje się panu, że w tej sytuacji, kiedy 

dzisiaj obowiązują przepisy mówiące o kontradyk-
toryjności, właśnie dość często jest ta nierówność? 
Bo z jednej strony jest prokurator, który właściwie 
zrobił wszystko, co mógł, żeby doprowadzić do aktu 
oskarżenia, i będzie składał te dowody w zakresie 
skazania…

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
I przypuśćmy, że jest też winny, tzn. z dowodów 

tak wynika. Ale właśnie po tej drugiej stronie jest to 
osoba, która za każdym razem, mając obrońcę z urzę-
du i mając do dyspozycji pieniądze – to są różne oso-
by, ale przypuśćmy, że to osoba finansowo bardzo do-
brze stojąca – wykorzysta wszystkie możliwe środki, 
którymi nie będzie dysponowała ta druga strona. Nie 
czuje pan czegoś takiego?

Senator Piotr Zientarski:

Nie, nie czuję, dlatego że…
(Senator Lidia Staroń: To okej, bo ja chciałam 

tylko jakby…)
Nie czuję. Oczywiście chodzi o to, żeby obrońcy 

z urzędu właściwie wykonywali obowiązki…
(Senator Lidia Staroń: Nikt im tego nie…)
To się oczywiście wiąże z taksą, z podwyższeniem 

itd. Proszę zauważyć, a wiem to od środowiska, że 
niegdyś było tak, że rzeczywiście te tzw. urzędów-

ki nie były atrakcyjne dla adwokatów. W tej chwili 
przy takiej pauperyzacji zawodu adwokaci naprawdę 
oczekują w kolejkach na sprawy z urzędu i w sądach 
okręgowych, jeśli to są długotrwałe postępowania, te 
stawki nie są takie niskie.

(Senator Lidia Staroń: Ostatnie zdanie…)
To jednocześnie mobilizuje nie tylko młodych, ale 

i doświadczonych adwokatów.

Senator Lidia Staroń:

Ostatnie zdanie, właśnie to, co pan mówi. Zatem 
ta strona, która jest oskarżana, wykorzysta wszystkie 
możliwe środki, czyli 10 prywatnych opinii…

(Senator Piotr Zientarski: Tak, ale tu…)
…opinię noblisty, na co drugiej strony, pokrzyw-

dzonego, który jest np. rolnikiem, sama nie wiem, 
osobą bardzo ubogą, nigdy nie będzie stać.

Senator Piotr Zientarski:

Tak, Pani Senator, ale sąd…
(Senator Lidia Staroń: A sąd rozstrzyga tylko 

w zakresie dowodów.)
Pani Senator, tu chodzi o inną filozofię, tu chodzi 

o to, żeby nie tylko był oskarżyciel, który jest w to 
wyposażony – i pani zauważa pewną nierówność – ale 
żeby był też wprowadzony sąd, o to, żeby jeszcze sąd 
dopomógł temu aparatowi. Przecież w tej inicjatywie 
o to chodzi, żeby sąd…

(Senator Lidia Staroń: Ale sąd rozstrzyga tylko co 
do tego, co ma na stole. Prawda?)

I dlatego jesteśmy przeciwni, mówię o mniejszo-
ści, jesteśmy przeciwni wprowadzeniu…

Senator Lidia Staroń:

Dzisiaj sąd rozstrzyga w zakresie tego, co ma na 
stole. Tymczasem przepisy, które tu są, do których, 
że tak powiem, wracamy, jednak pozwalają sądowi 
samemu, z własnej inicjatywy przeprowadzić całe 
postępowanie dowodowe.

(Senator Jan Rulewski: Właśnie, z własnej inicja-
tywy, o ile…)

Senator Piotr Zientarski:

Tak, z własnej inicjatywy, rozumiem, że w obronie 
pokrzywdzonego.

(Głos z sali: Tyle że nie może…)
Ale od tego są strony, od tego jest adwokatura, 

od tego jest prokuratura, żeby sąd ich nie wyręczał. 
O to tu chodzi.

(Senator Lidia Staroń: I tutaj doszliśmy do clou, 
do tego, że jest nierówność, która może być bar-
dzo…)
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Ale po której stronie ma być ta nierówność? Nie 
bardzo rozumiem, którą szalę ta nierówność ma ob-
ciążać, na którą stronę ma się przechylać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Na stronę sędziego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

Zientarskiego?
Jeżeli nie, to dziękuję bardzo panu senatorowi.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
Wracamy do pytań do pana senatora Cichonia.
Panie Senatorze… Zwracam się do pana senatora 

Cichonia.
Bardzo proszę, pan senator…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ma akurat ważną 

rozmowę.)
(Senator Lidia Staroń: Zbyszek…)
Panie Senatorze, wracamy do pytań do pana.
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, proszę bardzo.)
Panie Senatorze Czarnobaj, bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Teraz ostatnie 2 pytania, bo doszliśmy do wnio-

sku, że absurdalnych argumentów za tą ustawą nie ma 
co przytaczać. To jest wniosek z pana wypowiedzi. 
Zatem chciałbym nawiązać do tych pozostałych 2 
pytań, które zadałem, potem zadam jeszcze 1 pyta-
nie. Czy zna pan w Europie kraje, które mają system 
inkwizycyjny, taki jaki my przywracamy?

Senator Zbigniew Cichoń:

Proszę pana, większość krajów w Europie ma 
podobny system. Tak jak mówię, nie jest on całkiem 
inkwizycyjny, bo nie można go nazwać systemem 
inkwizycyjnym, to jest system mieszany, w którym 
są elementy kontradyktoryjności i elementy inkwizy-
cyjności. W każdym razie zawsze elementy inkwizy-
cyjności występują. Z tego, co się orientuję, podobne 
rozwiązania stosowane są we Francji. Oczywiście nie 
będę tu mówił o przeciwieństwie, czego przykładem 
jest Wielka Brytania, ale z tego, co wiem, we Francji, 
w Niemczech są podobne systemy. Nie czuję się kom-
petentny, żeby udzielić odpowiedzi, za którą brałbym 
pełną odpowiedzialność, bo nie jestem komparatystą, 
czyli generalnie nie zajmuję się prawem porównaw-
czym i porównywaniem rozwiązań w różnych pań-
stwach, aczkolwiek z tej racji, że współpracuję z ad-
wokaturą, zwłaszcza z adwokaturą francuską, mam 
mniej więcej orientację, jak to np. we Francji wygląda.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ostatnie, krótkie pytanie. Skoro pan ma tyle wąt-
pliwości, ile my, jeśli chodzi o dowody pochodzące 
z tzw. zatrutego drzewa, to czy będzie pan głosował 
za. A jeśli tak, to dlaczego, skoro ma pan tyle wąt-
pliwości.

Senator Zbigniew Cichoń:

O, wymaga pan ode mnie deklaracji z góry. 
Powiem panu, że na pewno nie będę głosował za 
taką wersją, jaka jest w tej chwili. Myślę o tym, żeby 
wprowadzić tu poprawkę, która czyniłaby zadość 
mojemu pojęciu o tej instytucji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań, w związku z czym…
(Senator Jerzy Wcisła: Pani senator Staroń jesz-

cze.)
Jeszcze pani senator Staroń.
Proszę bardzo.

Senator Lidia Staroń:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Ja jeszcze mam pytanie. Pan zasygnalizował w swo-
jej wypowiedzi, jeśli dobrze ją usłyszałam, potrzebę 
zmiany definicji pokrzywdzonego. Chodzi o art. 49 
§1.

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Ja wielokrotnie pisałam interpelacje na ten temat 

i powiem szczerze, że jedyna rzecz, którą na szczę-
ście udało się zmienić, dotyczy możliwości złożenia 
zażalenia. To jest art. 306 i tylko w tym zakresie… 
Chciałabym wiedzieć, czy teraz, przy okazji tej nowe-
lizacji widzi pan potrzebę i możliwość rozszerzenia 
tej definicji? Zdarzają się przecież sytuacje – pan do-
skonale o tym wie – składania w sądzie fałszywych 
zeznań, składania w sądzie fałszywych opinii. Co 
wówczas się dzieje? Kiedy jakaś osoba w związku 
z taką opinią czuje się pokrzywdzona i składa za-
wiadomienie do prokuratury, to prokurator odmawia 
wszczęcia postępowania, twierdząc, że ta osoba nie 
jest stroną. Bo kto został pokrzywdzony? Wymiar 
sprawiedliwości, chociaż ta opinia dotyczyła sprawy 
właśnie tej osoby.

(Senator Zbigniew Cichoń: No tak.)
Prawda? Mamy takie sytuacje i one są bardzo czę-

ste, wcale nie są rzadkie.
Czy pan widziałby możliwość – chciałabym też 

wiedzieć, czy o tym się rozmawiało na posiedzeniu 
komisji – choćby poszerzenia art. 49 poprzez wprowa-
dzenie nowego ustępu czy §2a… Ja może przeczytam, 
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choć może jest to niedopracowane, ale chodzi mniej 
więcej o coś takiego: w przypadku, gdy podstawo-
wym przedmiotem ochrony jest dobro prawne o cha-
rakterze ogólnym, organy prowadzące postępowanie 
obowiązane są badać, czy przestępstwo jednocześnie 
nie narusza lub nie zagraża indywidualnemu dobru 
podmiotów, o których mowa w §1 i 2. To jest pro-
pozycja przekonsultowana kiedyś z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, że tak powiem, w poprzedniej 
obsadzie, które też wskazywało na taką potrzebę. 
Chciałabym znać pana stanowisko w tej kwestii.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Senator, jestem za tym, żeby zmienić art. 49. 
Nie wiem, czy akurat w takiej formule, jaką pani 
przedstawiła… Ja przedstawiłem to znacznie skrom-
niej i prościej. Wydaje mi się, prostota przepisów ma 
tę zaletę, iż…

(Senator Lidia Staroń: Wszystko jedno jak, tylko 
żeby…)

…nie powoduje wątpliwości. Im więcej słów, tym 
więcej rozważań prawników i różnych opinii co do 
tego, co znaczy dany przepis. Uważam, że najprościej 
byłoby wykreślić to sformułowanie o bezpośrednio-
ści. Wówczas, jeżeli będziemy mieli pośredni skutek, 
który kogoś… Podam inny przykład: choćby fałszywe 
zeznania. Nie wiem, czy pani wspominała o fałszy-
wych zeznaniach…

(Senator Lidia Staroń: Tak, wspominałam. Bardzo 
częste…)

To przepraszam. No właśnie. To są skrajne przy-
kłady, kiedy ludzie ewidentnie pokrzywdzeni są 
traktowani jako niepokrzywdzeni, bo nie ma tutaj 
bezpośredniości skutku. Twierdzi się wtedy, że po-
krzywdzony jest wymiar sprawiedliwości, bo ktoś 
fałszywie zeznawał przed sądem. A to, że wskutek 
tego ktoś na przykład, nie wiem, został skazany czy 
jakąś infamią otoczony…

(Senator Lidia Staroń: Albo stracił majątek.)
…pozostaje poza zasięgiem zainteresowania pro-

kuratury. To trzeba ewidentnie zmienić. Możemy się 
zastanowić przy tej okazji, czy dzisiaj tego przepi-
su nie zmienić. Ja pamiętam, jak kiedyś szczęśliwie 
zmieniliśmy przepis, też na skutek mojej inicjatywy… 
Uchyliliśmy wówczas absurdalny przepis, który prze-
widywał, że jak się adwokat pomylił co do wysokości 
opłaty sądowej, to odrzucano jego apelację. No to był 
absurd do potęgi entej, tak jakby od opłaty zależało 
cokolwiek… To, co ma być instrumentalne, co ma 
być zupełnie poboczne w postępowaniu, urosło do 
rangi zasadniczej, decydującej o wyniku postępo-
wania. Musimy tego typu absurdy likwidować. Tam 
samo tutaj. Skoro czujemy intuicyjnie, że ktoś jest 

pokrzywdzony na skutek tego, że dokonano sfałszo-
wania dokumentów czy złożono fałszywe zeznania, 
to nie ma co wprowadzać fikcji prawnej poprzez 
tłumaczenie tego sformułowania, że ma być to ktoś 
bezpośrednio dotknięty określonym działaniem czy 
zaniechaniem, tylko po prostu trzeba wykreślić sfor-
mułowanie „bezpośrednio”. I wtedy będzie można 
stosować tutaj taką interpretację, jaka jest zgodna 
z naszą intuicją i doświadczeniem…

(Senator Lidia Staroń: Z poczuciem sprawiedli-
wości.)

…że ktoś rzeczywiście jest pokrzywdzony na sku-
tek określonego działania czy zaniechania.

Senator Lidia Staroń:

Ja dodam jeszcze jeden przykład, który jest mi 
dość bliski. Są miliony członków spółdzielni miesz-
kaniowych, którzy ewidentnie zgłaszają, wskazując 
– nie zawsze, ale często – na konkretne nadużycia, 
np. wobec zarządu… I wówczas jest taka sytuacja, 
że prokuratura odmawia postępowania albo czasami 
umarza postępowanie, jeżeli je prowadziła. A jeżeli 
wspomniane osoby nawet chcą wystąpić z zażaleniem 
albo cokolwiek zrobić, to nie są stroną. A kto jest 
stroną? Tenże zarząd, na który składali wcześniej 
zawiadomienie. Takich przypadków, nie tylko sądo-
wych, jest naprawdę bardzo dużo.

Senator Zbigniew Cichoń:

No tak. Art. 306, o którym pani senator wspomi-
nała, czyli możliwość złożenia zażalenia na postano-
wienie prokuratury…

(Senator Lidia Staroń: Tak, to mi się udało zmie-
nić.)

…w praktyce stanowi swego rodzaju atrapę. No, ja 
nie wiem, czy ktoś prowadził badania. Warto by było 
zrobić badania, jaki procent takich zażaleń jest w ogó-
le uwzględnianych. Bo w praktyce to są znikome…

Senator Lidia Staroń:

W części, ale bardzo małej. To była wówczas je-
dyna możliwość zmiany. Dlatego teraz tak istotna 
byłaby jednak zmiana definicji.

Senator Zbigniew Cichoń:

Jest jedynie taka możliwość, że w razie, gdy posta-
nowienie prokuratorskie zostało uchylone przez sąd 
i prokurator nadal zajmuje takie samo, czyli odmowne 
stanowisko, można wnieść własny akt oskarżenia. To 
jest obecnie jedyna furtka. A kiedyś taka furtka nie 
istniała, tak że i tak jest jakiś tam postęp…
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(Senator Lidia Staroń: No tak, ale to jest droga 
przez mękę.)

No właśnie.
(Senator Lidia Staroń: To powinno być…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Ja odniosę się do wcześniejszego pytania pani 

senator, bo nie zrozumiałam dokładnie, czy pani 
senator chodziło o… Ale chciałabym też zadać py-
tanie dotyczące właśnie prawa do obrony. I posłużę 
się tutaj opinią Krajowej Rady Sądownictwa. Otóż, 
cytuję: „Zdaniem Rady za wadliwą należy uznać 
rezygnację z obowiązujących rozwiązań w zakresie 
możliwości korzystania przez strony postępowa-
nia, na etapie postępowania sądowego, z pomocy 
obrońcy lub pełnomocnika z urzędu. Aktualnie 
podstawą wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika 
jest zgłoszenie takiego żądania przez stronę, bez 
związku z jej sytuacją majątkową”. Tymczasem, jak 
czytam tutaj, we wspomnianej opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa, opiniowany projekt proponuje odej-
ście od zasad, które były wcześniej, i m.in., cytuję: 
„uzależnienie przyznania oskarżonemu i oskarży-
cielowi posiłkowemu dostępu do profesjonalnego 
obrońcy, od wyniku weryfikacji jego stanu mająt-
kowego”. I chciałabym poprosić pana przewodniczą-
cego o opinię na ten temat.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Senator, to, że obrońcę z urzędu przyznaje 
się, kierując się takim kryterium, czy kogoś stać na 
to, żeby sobie wybrać obrońcę, czy nie, jest zgodne 
ze standardem art. 6 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Tam wyraźnie przewiduje się prawo do 
obrońcy z urzędu dla osoby, która nie jest w stanie 
zaangażować adwokata z braku środków, a zarazem 
jeśli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. 
Musi być taka koniunkcja, że, primo, dany człowiek 
chce mieć obrońcę i nie ma na to środków, a secun-
do, interes wymiaru sprawiedliwości wymaga… Tak 
więc uważam, że tutaj wszystko byłoby okej, jeżeli 
taka właśnie regulacja zostałaby przyjęta.

Ja proponuję nie tyle uchylenie art. 80a, który rze-
czywiście, aż do przesady, dawał prawo do obrońcy 
praktycznie na każde żądanie oskarżonego… Ja pro-
ponuję nie tyle uchylenie wspomnianego artykułu, 
ile właśnie zmianę poprzez zastosowanie takiego 

sformułowania, który by odzwierciedlało standard 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Żeby, 
nie daj Boże, nie stało się tak, żeby kiedyś Polska 
miała z takiego powodu przegrać sprawę przed 
Strasburgiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Staroń, jeszcze raz.

Senator Lidia Staroń:

Ja powiem dosłownie ostatnie zdanie, tylko się 
odniosę do… W moim pytaniu do pana senatora 
Zientarskiego nie chodziło o to, czy powinien być 
obrońca z urzędu, czy nie, tylko przede wszystkim 
o środki, jakie rozpoznaje sąd. Czyli… Sąd, który, 
na podstawie wcześniejszych przepisów, włączał się 
w postępowanie dowodowe i wręcz je inicjował, 
był, że tak powiem, siłą napędową tego procesu, 
natomiast zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepi-
sami on rozstrzyga w zakresie tego, co jest na stole, 
że tak powiem kolokwialnie, tego, co przedłożą 
mu strony. A mówiłam o nierówności, bo może 
być sytuacja, kiedy po jednej stronie będziemy 
mieli bardzo dobrze sytuowanego oskarżonego, 
będącego w stanie przedłożyć choćby kilkadzie-
siąt prywatnych opinii, no, wręcz noblistów, a po 
drugiej stronie – pokrzywdzonego, który takimi 
środkami dysponować nie będzie. I dlatego na tym 
stole, o którym mówimy, może nigdy tej równości 
nie być. A więc w tym zakresie…

Senator Zbigniew Cichoń:

No, pani senator ma rację, ten stan prawny, który 
teraz istnieje, rzeczywiście sprzyja takim sytuacjom.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie widzę więcej 
zgłoszeń…)

Pan senator Pociej spojrzał na mnie krzywym 
okiem, ale takiego zdania jestem, mimo że obydwaj 
jesteśmy adwokatami, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, że projekt tej ustawy został wnie-

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister sprawiedliwości.

Na sali jest pan Marcin Warchoł, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję 
bardzo.)

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 zabrać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Czy są jakieś zgłoszenia do dyskusji?
Jest pan senator Pociej, tak?
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam bardzo, 

ja się trochę zagapiłem, a mam pytanie do pana mi-
nistra.)

Dobrze, bardzo proszę.
Pan senator Pociej. Pytanie do pana ministra.
Bardzo proszę, Panie Senatorze,

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, chciałbym pana o coś zapytać. 
Czy macie w ministerstwie dane statystyczne, 

które wskazywałyby, że przez ostatni rok czy 2 lata 
mieliśmy do czynienia z jakimś wzrostem przestęp-
czości? To po pierwsze.

Po drugie, czy była robiona analiza w zakresie 
przyspieszania – bądź nie – rozstrzygnięć dzięki za-
stosowaniu tej nowej procedury? Przypominam, że 
mimo wszystkich wątpliwości co do tego, czy system 
kontradyktoryjny daje pełnię gwarancji procesowych 
i ujawnienia prawdy materialnej, głównym i podsta-
wowym orężem tych, którzy chcieli wprowadzić ten 
system, było to, że on miał skrócić, potanić i rozła-
dować zatory w wymiarze sprawiedliwości. Czy były 
robione jakieś badania? Czy są dostępne? Czy macie 
je państwo? I czy w ogóle w pana ocenie po 8 miesią-
cach trwania tego nowego systemu w ogóle można to 
ocenić w jakiś wiarygodny sposób? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Ministrze…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim odniosę się do danych doty-

czących przestępczości. Te dane są zbierane na prze-
strzeni szeregu lat i analizowane. My tu nie mówimy 
o kodeksie karnym, mówimy o kodeksie postępowa-

nia karnego. Wzrostu przestępczości, spadku prze-
stępczości dotyczą analizy, które są istotne podczas 
kształtowania konkretnych przepisów prawa karne-
go materialnego. To jest przed nami. Opracowujemy 
tego typu dane, zbieramy i przygotowujemy projekt 
założeń chociażby w kontekście elastyczności kar 
orzekanych. W mediach padła informacja, podana 
przez pana ministra, o karze ograniczonej do tygo-
dnia. Uelastycznienie kar orzekanych, 28, 29, 30 lat, 
20 lat… Przedział między karą terminową a karą 25 
lat pozbawienia wolności jest niezagospodarowany. 
Tak że te dane będą dla nas absolutnie konieczne 
i będą dla nas punktem wyjścia, asumptem do tego 
typu prac.

Jeżeli chodzi o dane dotyczące postępowania kar-
nego, to tak, dysponujemy takimi danymi. Wyglądają 
one w ten sposób – o, proszę bardzo. Nie wiem tyl-
ko, czy to dobrze widać. Te słupki są przekonujące. 
Mianowicie jeżeli chodzi o wpływ spraw z aktem 
oskarżenia do sądów rejonowych w drugiej połowie 
2015 r., to zaobserwowano spadek z poziomu 164 ty-
sięcy 634 spraw w pierwszym półroczu do 58 tysięcy 
258 spraw w drugim półroczu. Jest to spadek dra-
styczny, bo z ponad 150 tysięcy do ponad 50 tysięcy. 
Obrońcy tej reformy dowodzili, że ten spadek jest 
efektem tego, iż te akty oskarżenia były, powiem 
kolokwialnie, wypychane przed 1 lipca. Nie jest to 
prawda. Spójrzmy na dane z roku ubiegłego: 163 ty-
siące 917. Na to nakłada się liczba zwrotów aktów 
oskarżenia, a jest ona dosyć istotna – proszę bardzo, 
wszystkim państwu to pokażę – jak widzimy, 4 ty-
siące 542 w drugim półroczu do 1 tysiąc 563, a wcze-
śniej, w drugim półroczu, 1 tysiąc 799. Czyli nastąpił 
drastyczny wzrost liczby zwrotów przy jednoczesnym 
drastycznym spadku wniesionych aktów oskarżenia. 
Były takie sądy w ośrodkach wielkomiejskich, gdzie 
w listopadzie odnotowywaliśmy 1 akt oskarżenia. 
Czyli zaobserwowaliśmy spadek dynamiki oskarża-
nia. Z rozmów z prokuratorami wiemy, że czekają na 
15 kwietnia jak na zbawienie, mówiąc tak po ludzku. 
Dlaczego? Ten proces karny, który nazywany jest pro-
cesem kontradyktoryjnym, skutecznie uniemożliwia 
realizację podstawowej funkcji postępowania karne-
go, jaką jest funkcja poszukiwania zasady prawdy 
materialnej i trafnej reakcji karnej, przede wszystkim 
sprawiedliwości. Nie chcę się tutaj rozwodzić nad 
szczegółami.

Padło dzisiaj wiele pytań, m.in. pytanie pana 
senatora, czy są jakieś inne systemy prawne, gdzie 
ten model, do którego wracamy, jest obecny. Panie 
Senatorze, wszystkie w Europie z wyjątkiem jednego 
– z wyjątkiem włoskiego. Co się stało we Włoszech? 
W 1989 r. wprowadzono tam model amerykański i już 
po roku były pierwsze oznaki destabilizacji systemu, 
ale nie zważając na to, brnięto dalej i po ćwierćwieczu 
obowiązywania tego modelu mamy taką sytuację, że 
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w latach 2004–2014 umorzono milion spraw w wyni-
ku przedawnienia. Ktoś powie: no dobrze, ale w mo-
delu oficjalnym pod koniec lat osiemdziesiątych nie 
było przedawnień. Były. Było kilka tysięcy, zaledwie 
kilka tysięcy, podczas gdy w 1994 r. było ponad 56 ty-
sięcy spraw przedawnionych, a obecnie jest ponad 
160 tysięcy spraw przedawnionych rocznie, proszę 
państwa. Był milion spraw przedawnionych w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. Jest to zapaść.

Polecam bardzo ciekawą książkę, pod tytułem „La 
giustizia penale in Italia: un processo da sbloccare. 
La lezione americana”. Ja studiowałem we Włoszech, 
znam tamten system, pracowałem w tamtym sys-
temie. Bardzo dobra książka, pokazująca jaki pro-
blem mają Włosi. Książka dwóch autorów – sędziego 
i prokuratora – sprzed dwóch lat, wydana w Padwie. 
Zablokowany proces – lekcja amerykańska: proszę 
bardzo, kupiliśmy sobie amerykański proces i oto do 
czego on doprowadził, takie są efekty. Jeśli chodzi 
o tego typu dane, to jak najbardziej służę państwu.

I drugi przykład. Panie Senatorze, pytał pan 
o przykłady z innych krajów. Niemcy. W nie-
mieckim piśmie „Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft” znajdziemy bardzo ciekawy 
artykuł z 2014 r., „Abschied von der Suche nach 
der Wahrheit”… Ja jestem naukowcem, tak że śle-
dzę literaturę na bieżąco, analizuję. „Pożegnanie 
z poszukiwaniem prawdy w Polsce”… O czym tu 
czytamy? Czytamy mianowicie, że poszukiwanie 
prawdy… To sąd ponosi odpowiedzialność za po-
szukiwanie prawdy, nie strony, które w procesie 
realizują przede wszystkim swój interes i nie są 
zobowiązane do poszukiwania prawdy, a wręcz 
przeciwnie, mogą to skutecznie uniemożliwiać. 
Czyli to na sądzie spoczywa ów obowiązek. I sko-
ro mówimy o pryncypiach, to jest to powrót do 
pryncypiów, powrót do zasad. Sąd wydaje wyrok 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stąd też to on 
ma obowiązek dążenia do realizacji zasady spra-
wiedliwości, zasady prawdy materialnej – a nie 
przedefiniowanej, tak jak chcieli tego ojcowie re-
formy. Sprawiedliwość należy przedefiniować… 
Przepraszam, obiektywizm, zasadę obiektywizmu 
należy przedefiniować. Tak? Oto bowiem oskar-
życiel, prokurator będzie pełnił funkcję jedynie 
oskarżyciela publicznego, tzn. – zacytuję – będzie 
zasadniczo… „Raczej jednostronna jest też rola 
prokuratora przed sądem. Nowe uwarunkowania 
systemowe powinny skłaniać do interpretowania 
art. 4 k.p.k. ściśle, przy uwzględnieniu tego, że 
po wniesieniu aktu oskarżenia prokurator staje się 
stroną postępowania, w związku z czym przesta-
je być adresatem dyrektywy wypływającej z tego 
przepisu”. Staje się on zawodnikiem w procesie 

szukającym dowodów na niekorzyść. Strona sądo-
wa zamienia nam się w ring. Gdzie jest prawda? 
Prawda jest też przedefiniowana. Zamiast prawdy 
materialnej proponuje się prawdę koherencyjną, 
prawdę normatywną, pragmatyczną, konsensualną, 
korespondencyjną itd. To wszystko powoduje roz-
wodnienie, rozwodnienie podstaw aksjologicznych, 
podstaw systemowych i podstaw prawnych.

System włoski jest ciekawy, jeżeli chodzi o ana-
lizy naukowe. Np. Chorwaci jeździli sobie do Włoch 
i robili badania naukowe itd., analizowali to w kon-
tekście takiego ciekawego eksperymentu. Ale nasz 
kraj, nasz wymiar sprawiedliwości, odpowiedzial-
ność za wymiar sprawiedliwości nie pozwala na 
eksperymentowanie. Ta reforma, którą dzisiaj prze-
prowadzamy, jest to druga reforma – obok reformy 
prokuratury, która zakończyła się… To był ekspe-
ryment, ale eksperymentem nie może pozostać, 
nie może pozostać w takiej formie, w jakiej w tej 
chwili jest, gdyż mamy do czynienia z dziesiątka-
mi, z setkami spraw sądowych, z pokrzywdzonymi 
i – wreszcie – z oskarżonymi. Ja przypomnę tu sta-
nowisko Okręgowej Rady Adwokackiej z Krakowa 
ze stycznia 2015 r., bardzo sceptyczne wobec tej 
reformy; przypomnę stanowisko Rady Legislacyjnej 
z 22 marca 2012 r., sceptyczne wobec tej reformy 
jako obcej kulturowo polskiemu systemowi, jako 
wprowadzonej pośpiesznie, bez uwzględnienia 
czynników społecznych, kulturowych, środowisko-
wych. I wskażę na opinię… Bo była mowa o opiniach 
wybitnych profesorów, ale my również mamy takie 
opinie. Jest opinia pana prof. Kruszyńskiego, który 
wskazuje, że w zakresie wycofania się ze zmian 
dotyczących kontradyktoryjnej formy prowadzenia 
postępowania jurysdykcyjnego należy uznać ten 
projekt za zasługujący na aprobatę. Jest też opinia 
pani prof. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, która rów-
nież wskazuje na szereg elementów niekompatybil-
nych z naszym środowiskiem, z naszym systemem 
społecznym, z naszą kulturą prawną. I opinia pana 
prof. Kmiecika.

Dlaczego Włochom się nie udało? W tej wspo-
mnianej książce znajdujemy ciekawe wskazania. Po 
pierwsze, ława przysięgłych. Cóż ma ława przysię-
głych do kontradyktoryjności? Otóż ma! Ława przy-
sięgłych co do zasady wydaje swój werdykt bez uza-
sadnienia, nie uzasadnia winy, podczas gdy sędzia 
w systemie kontynentalnym prowadzi postępowanie, 
mając z tyłu głowy to, jak sporządzi uzasadnienie 
i jak owo uzasadnienie będzie utrzymane w kon-
tekście art. 424 k.p.k. przed sądem odwoławczym. 
Dalej: skrupulatne rozstrzygnięcia co do winy, co 
do ustaleń faktycznych. W jednej z pierwszych ana-
liz w systemie włoskim powiedziano, że dowody 
nie wyrastają same z siebie w procesie karnym, jak 
grzyby po deszczu, na kartach akt, ale wymagają 
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skrupulatnego poszukiwania, refleksji, badania. Prof. 
Kmiecik wskazał w opinii, iż wymiar sprawiedliwo-
ści powinien być sprawowany w interesie publicznym 
oraz w interesie ofiar przestępstw. Nie ma na sali pani 
senator Lidii Staroń, ale przed chwilą wspominała 
o interesie ofiar przestępstw. Podkreślam: wymiar 
sprawiedliwości powinien być sprawowany w inte-
resie publicznym oraz w interesie ofiar przestępstw, 
a nie w interesie prawników reprezentujących oskar-
żonego. Czyli sąd, który staje się jedynie notariuszem 
potwierdzającym lub co najwyżej korygującym wy-
niki negocjacji i walki stron, to nie jest sprawiedli-
wość. Sprawiedliwość przyznana, owszem… Była 
mowa o tym, że przecież sąd może aktywnie uczest-
niczyć. To nie jest tak, że całkowicie wykluczono 
udział sądu ex officio. Nie, on jest. Ale kiedy? Tylko 
w wąskim zakresie, gdy wyrokowi groziłaby rażą-
ca niesprawiedliwość w rozumieniu art. 440 k.p.k. 
Czyli, proszę państwa, godzimy się świadomie… 
Wysoka Izbo, świadomie się godzimy na pełen ka-
talog odstępstw, manipulacji, dopuszczając tylko ten 
jeden wyjątek, ten strumyczek dla sędziego, art. 440 
k.p.k. Rażąca niesprawiedliwość będzie – sędzio, mo-
żesz ingerować. To, co pani senator powiedziała. Na 
podstawie tego, co mi dacie na stół, orzeknę. Jeżeli 
nie, przepraszam bardzo. Perelman powiedział, że nie 
ma większego gwałtu niż gwałt na sumieniu. Tak, 
to jest gwałt na sumieniu sędziego. Zdecydowanie. 
I w prywatnych rozmowach z wieloma sędziami 
można takie stanowisko usłyszeć.

To tyle, jeżeli chodzi o kwestie aksjologiczne, 
komparatystyczne, dane statystyczne. Proszę bardzo, 
jeżeli są kolejne pytania…

(Senator Aleksander Pociej: Ale przepraszam, 
Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie, nie, przepraszam, Panie Senatorze, w drodze 
wyjątku dopuściłem jedno pytanie, ale my już jeste-
śmy na etapie dyskusji. Przepraszam…

(Senator Aleksander Pociej: Ale nie otrzymałem 
w ogóle… To znaczy otrzymałem ciekawy wykład, 
którego akurat…)

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Przepraszam, 
może pan zabrać głos w dyskusji.

(Senator Aleksander Pociej: …powinien wysłu-
chać…)

Panie Senatorze, przepraszam. Był czas na zada-
wanie pytań.

(Senator Aleksander Pociej: Ale nie dostałem żad-
nej odpowiedzi!)

Rozumiem.
Wracamy do dyskusji, Panie Ministrze…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Odpowiedź…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo…)
Już, już, tylko odpowiem.
Odpowiedzi, Panie Senatorze, w sprawie danych 

dotyczących przestępczości przekażemy panu sena-
torowi na piśmie.

(Senator Aleksander Pociej: Tak? Dziękuję.)
Obiecuję.
A jeżeli chodzi o dane dotyczące liczby wnoszo-

nych i zwracanych aktów oskarżenia, to mogę je już 
w tej chwili panu senatorowi przekazać.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Wracamy do dyskusji.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj projekt zmian w kodeksie postępowania 

karnego był rozpatrywany w pierwszym czytaniu, 
dzisiaj mamy drugie czytanie, pojutrze, zakładam, 
będziemy nad nim głosować. To zaledwie 3 dni, i to 
3 dni, w których pracujemy nad tak fundamentalnymi 
zmianami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawie-
dliwości. Trochę to przypomina to ekspresowe tempo, 
które było nadane pracom nad ustawą o prokuratu-
rze, ustawą inwigilacyjną, ustawą o przejęciu przez 
rząd kontroli nad mediami publicznymi czy ustawą 
o Trybunale Konstytucyjnym.

Ja chciałbym przypomnieć przede wszystkim, że 
ta reforma, którą Prawo i Sprawiedliwość chce dzisiaj, 
chce w tym tygodniu odwrócić, to była reforma przy-
gotowywana przez 6 lat. To było 6 lat prac, dyskusji, 
konsultacji ze środowiskami eksperckimi, z których 
część istotnie opowiadała się za tak sformułowanymi 
nowymi zasadami, a część miała wątpliwości. Jednak 
przeważyły głosy nad rzecz wprowadzenia do pol-
skiego systemu sądowego zasady kontradyktoryjno-
ści, w której – tu nawiązanie do tego, o czym mówił 
przed chwilą pan minister – sąd nie jest tylko nota-
riuszem, ale staje się arbitrem. Arbitrem pomiędzy 
dwiema stronami, ale czymś więcej niż notariuszem. 
Arbiter to coś więcej aniżeli notariusz.

Prace parlamentarne nad tą ustawą trwały przez 
6 miesięcy. Tak więc 6 miesięcy z jednej strony, 3 dni 
z drugiej strony… Czy zatem jesteśmy w tej chwi-
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li dobrze przygotowani, żeby tę zasadniczą zmianę 
w polskim wymiarze sprawiedliwości omówić, skon-
sultować, namyślić się nad nią w sposób wystarcza-
jący? W moim przekonaniu i w przekonaniu naszego 
klubu – nie. Dlatego też na początku tego posiedzenia 
został zgłoszony wniosek o zdjęcie tego punktu z po-
rządku obrad.

Łatwo jest coś zburzyć, trudniej zbudować. 
Burzenie jest typowe dla rewolucji, budowanie dla 
stabilności. W tym pierwszym wypadku, czyli w sy-
tuacjach rewolucyjnych, przeważa wola polityczna, 
w tym drugim przeważa prawo. W tym pierwszym 
bardzo często zdarza się, że interes środowiskowy, 
np. jednej partii politycznej, dominuje nad dobrem 
ogółu. I tak odczytujemy przede wszystkim zmiany 
zawarte w art. 168a i 168b kodeksu postępowania 
karnego, które wprowadzają możliwość procesowego 
wykorzystania dowodów zebranych w wyniku prze-
stępstw. Nazwę to po imieniu: zebranych w wyniku 
przestępstw.

O kontradyktoryjności i o odwróceniu tej za-
sady była już mowa wcześniej, ja skoncentruję się 
nad tym, co najbardziej bulwersuje opinię publiczną 
w Polsce. Wprowadzenie możliwości procesowego 
wykorzystania dowodów zebranych w wyniku dzia-
łań przestępczych funkcjonariuszy jest mianowicie 
czymś, co nie powinno zdarzyć się w cywilizowanym 
systemie prawnym. To jest coś innego niż powrót do 
zasad, o których mówił pan minister – to jest wła-
śnie odwrót od zasad. Zamiast powrotu do podstawy 
aksjologicznej, mamy odwrót od podstawy aksjolo-
gicznej, którą w praktyce stosowały w ciągu ostat-
nich lat polskie sądy, a która była łamana w latach 
2005–2007 w ramach kilku, kilkunastu haniebnych 
praktyk, które mamy w pamięci. Zatem to, co wpro-
wadzają art. 168a i 168b, to jest tak naprawdę legali-
zacja tamtych nagannych praktyk z lat 2005–2007. To 
jest legalizacja działań tych funkcjonariuszy, którzy 
dokonywali przestępstwa, żeby zgromadzić mate-
riał dowodowy przeciwko konkretnej osobie. To jest 
sytuacja, w której funkcjonariusz stawiał się poza 
obowiązującym prawem. I trzeba zadać pytanie, czy 
w Stanach Zjednoczonych ‒ dla wielu spośród nas 
‒ demokratów będących wzorcem, modelem stabil-
nej demokracji, w której wymiar sprawiedliwości 
odgrywa ogromną rolę, byłoby to możliwe. No nie. 
Tam obowiązuje zakaz wykorzystywania owoców 
zatrutego drzewa. Także w Polsce – powtórzę to raz 
jeszcze – sądy w ciągu ostatnich lat w praktyce stoso-
wały tę zasadę. Teraz, jeżeli dojdzie do legalizacji tych 
przestępczych praktyk, znowu funkcjonariusz będzie 
w zasadzie bezkarny, a prokurator – bo pamiętamy, co 
jest zapisane w ustawie o prokuraturze – nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za działania niezgodne 

z prawem, ponieważ minister sprawiedliwości bę-
dzie mógł go zwolnić z tej odpowiedzialności, nawet 
z odpowiedzialności dyscyplinarnej, powołując się na 
klauzulę ogólną ważnego interesu społecznego. Tę 
ustawę w tym wątku, dotyczącym wykorzystywania 
procesowego przestępczo pozyskanych dowodów, na-
leży czytać razem z ustawą o prokuraturze i razem 
z ustawą inwigilacyjną, dlatego że ta ustawa w tym 
wątku dotyczy pozyskiwania dowodów z nielegal-
nych podsłuchów, z tzw. ustawek.

Dlatego w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej 
wnoszę o jej odrzucenie. Uważamy, że dobre prawo 
to dobra ustawa, a złym prawem jest każda możliwa 
ustawka. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią Barbarę Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Senatorowie!

Odniosę się do tego, o czym chciałam powiedzieć 
na wstępie, a na co nie pozwolił mi pan marszałek. 
Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tylko mój 
wymysł, że tak gwałtownie protestuję przeciwko 
procedurze legislacyjnej, którą stosujemy w Sejmie 
i w Senacie. Chciałabym powiedzieć, nawiązać do 
opinii Trybunału Konstytucyjnego, którą – jak wie-
my – Komisja Wenecka kazała respektować, który 
to trybunał w swojej opinii wyraźnie, w bardzo du-
żym zakresie odnosił się do procedur stosowanych 
w Sejmie i w Senacie, np. do prawa senatorów czy 
posłów do zapoznania się z ustawą.

Ja nie wiem, czy państwo wszyscy widzieli tę 
ustawę, bo ona dopiero niedawno pojawiła się na pó-
łeczce. Nie mogliśmy się z nią zapoznać. O tym, że 
będziemy nad nią procedowali, dowiedzieliśmy się 
dzisiaj. W związku z tym tylko część senatorów, tzn. 
senatorowie mający zaszczyt pracować w komisjach, 
które się tym zajmowały, mogli się z tym wszystkim 
zapoznać.

Ja uważam, że jest to… W tym przypadku już 
nawet nie ma emocji, po prostu ręce opadają. Mówią 
o tym nie tylko najważniejsze trybunały w naszym 
kraju. Również Krajowa Rada Sądownictwa w swej 
opinii zwróciła uwagę na to, że poważne zastrzeżenia 
budzi sposób i tryb prowadzenia prac legislacyjnych. 
Ona odnosi się też do tego, że tego typu prace le-
gislacyjne powinny być poprzedzone stanowiskiem 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Tutaj po raz 
pierwszy nie oparto się na opinii tej komisji, tylko 
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przyniesiono nam naprawdę złą, na kolanie zrobioną 
ustawę. Ja chciałabym przeciwko temu zaprotestować. 
Robię to już kolejny raz. Uważam to za niepoważne.

Chciałabym zaapelować do naszego pana mar-
szałka o to, żeby pozwolił nam pracować w Senacie 
i żeby tego typu ustawy – nic się nie pali, donikąd 
się nie spieszymy – mogły być omawiane przynaj-
mniej po tygodniu, na następnym posiedzeniu, tak 
abyśmy mogli się z nimi spokojnie zapoznać i nad 
nimi zastanowić.

Te sprawy nie są łatwe, a to jest ustawa wyjątkowo 
skomplikowana, wyjątkowo wymagająca zapoznania 
się z opiniami środowisk. To jest ustawa, do której 
też na szybko, na kolanie niektóre organizacje przy-
gotowały opinie, odniosły się do jej treści. Te opinie 
są negatywne. Tutaj powoływano się na to, że chodzi 
o to, żeby coś ułatwić sądom. Nie, ja mam w tej spra-
wie negatywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa, 
Szanowni Państwo.

Można się spierać, czy ten system, czy inny sys-
tem. Ja trochę z rozbawieniem słuchałam wypowiedzi 
pana ministra. Jestem ciekawa, czy pan wicepremier 
Gowin słuchał tych argumentów. To jest dla mnie 
jakieś takie zastanawiające, bo przypominam, kto 
przygotowywał tę ustawę. Ale to już tak na margine-
sie, to może być tylko odrobinę zabawne.

Jeżeli chodzi o tę ustawę, to chciałabym się od-
nieść do jeszcze jednej sprawy, podobnie jak pan 
senator Klich i podobnie jak to wspaniale, meryto-
rycznie przedstawił tu pan senator Zientarski, propo-
nując wnioski mniejszości. Chodzi mi o tzw. owoce 
zatrutego drzewa i to wszystko, o czym mówimy. 
Szanowni Państwo, przykłady, które były podawa-
ne dzisiaj w dyskusji, nie zawsze były trafione. Ja 
uważam, że zasada nieprzyjmowania w procesie tzw. 
owoców zatrutego drzewa stoi właśnie po stronie sza-
rego obywatela, takiego, który może być poddany 
presji, manipulacji, aresztowi wydobywczemu itd., 
ale też złym procedurom. Przecież to nie chodzi o to, 
która to władza robiła na którym etapie, ale były ta-
kie przypadki, że np. policja wpadała nie do tego 
mieszkania, do którego trzeba, i wszystkich kładła 
na podłodze. To się po prostu zdarza.

Ta zasada, bardzo często stosowana na świecie, 
ma właśnie czynić obywatela wolnym od tego typu 
nacisków i ma też uczulić organy wymiaru sprawie-
dliwości, prokuraturę czy policję na to, żeby obywa-
tela niejako wbrew jego woli nie wpędzać w pewnego 
rodzaju sytuacje i w pewnego rodzaju opresje. Tak 
że mnie akurat to oburza i będę tutaj… Uważam, 
że ta ustawa jest przygotowana pospiesznie i nie-
stety, co muszę powiedzieć, prawdopodobnie po to, 
żebyśmy dalej szli w stronę państwa policyjno-pro-
kuratorskiego, a nie państwa prawa i sądów. Tak że 

będę oczywiście głosowała przeciwko tej ustawie. 
Bardzo bym chciała zaapelować do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, żeby chociaż ta poprawka, którą 
zgłosiliśmy, dotycząca owoców zatrutego drzewa… 
żeby przynajmniej to zostało poprawione. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Ale chcę poinformować, że żadne poprawki nie 

wpłynęły w czasie dyskusji.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: To było wcze-

śniej.)
Poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność drugi raz dzisiaj mówić o zmia-

nach… Wcześniej mówiliśmy o prawie karnym. 
Słuchałem moich kolegów senatorów i apelowałem 
do nich, żeby tak jak wtedy mówili, że podążamy za 
najlepszymi wzorcami zachodnimi, tak teraz przy-
jęli tę samą miarę i żeby to samo im przyświecało. 
Mam do pana ministra w związku z tą prezentacją 
pretensje. Panie Ministrze, na pewno ma pan, mimo 
że jest pan stosunkowo młodym człowiekiem, dużo 
głębszą znajomość wymiaru sprawiedliwości, niż pan 
ją tutaj zaprezentował. Nie powiedział pan kolegom 
senatorom – chyba że pan tego nie wie, gdyż nie jest 
pan praktykiem – że do tej pory proces karny bardzo 
często wyglądał w tenże sposób, że prokurator wnosił 
byle jaki akt oskarżenia na zasadzie „zobaczymy”. 
Pan albo tego nie wie, albo nie chce pan tego powie-
dzieć. Niestety nie ma tutaj senatora Cichonia, bo 
potwierdziłby to, co ja w tej chwili mówię. Każdy 
praktyk, który był na sali, o tym wie. Popierał akt 
oskarżenia prokurator najczęściej bądź bardzo często 
w ogóle nieznający sprawy, który był wyznaczany na 
zasadzie, że ma tam siedzieć i popierać. W związ-
ku z tym cały model… Wszystko było zwalone na 
sąd. I teraz, jeżeli inaczej rozłożymy te akcenty, to 
to zupełnie inaczej będzie brzmieć. Sąd po prostu 
był wpuszczany przez prokuraturę w taki oto system, 
że musiał robić za tę prokuraturę wszystko. Pomysł, 
który się zrodził, miał ten sąd odciążyć i zmusić 
prokuraturę do rzetelnego przygotowywania aktów 
oskarżenia. Minimum rzetelności z pana strony by-
łoby powiedzenie, że w danych, których pan używa, 
w jakiejś ich części – pan może nie wiedzieć w jakiej 
– jest odzwierciedlenie właśnie tego, że trzeba w tej 
chwili inaczej przygotować akt oskarżenia. Pan się na 
ten temat nie zająknął i mam do pana o to pretensje, bo 
myślę, że pan o tym wie. Paradoks tego, że ja muszę 
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polemizować z panem, polega na tym, że w tej Izbie 
musiałem już polemizować z podobnie młodym i po-
dobnie pewnym siebie ministrem, zastępcą premiera 
Gowina, a mianowicie ministrem Królikowskim, któ-
ry przychodził tutaj i z równie bezwzględną, nieprzyj-
mującą żadnej innej argumentacji pewnością siebie 
mówił wszystko dokładnie odwrotnie, posługując 
się, jako profesor prawa, wykładowca i naukowiec, 
równie rzetelnymi, głębokimi analizami.

Paradoks tego, że ja muszę to teraz mówić, polega 
na tym, że ja byłem – i są na to zapisy – w miarę scep-
tycznie nastawiony do pomysłu, o którym tu mowa. 
Ale, tak jak podkreśliłem, zarzucam wspomnianej 
ustawie arogancję władzy, na tej zasadzie, że państwo 
odwracacie reformę przygotowywaną przez wiele, 
wiele lat, nawet nie próbując zobaczyć, czy ona może 
zadziałać. Czy może wspomniany spadek jest jednak 
spowodowany czym innym. Czy może ona przyśpie-
sza procedurę. Bo nie powiedział pan tutaj ani pół 
słowa na temat tego, czy zanalizowaliście przypadki, 
które weszły do sądów. Albo pan takich danych nie 
ma – co byłoby nierzetelnością, żeby tutaj, do nas, bez 
nich przychodzić – albo nie chce pan ich ujawnić. Bo 
pytanie jest następujące. To, o czym mówimy, działa 
od 8 czy 9 miesięcy. Czy w przypadku spraw, które 
weszły do sądu, nastąpiło przyspieszenie, czy nie? 
Ja nie otrzymałem takiej informacji. Chciałbym ją 
otrzymać.

A ostatnim problemem – ale ostatnim tak po 
angielsku, to znaczy najważniejszym – jest to, że 
wspomniana reforma i to, że pan mówi tylko i wyłącz-
nie o kontradyktoryjności, dając ciekawy przykład 
włoski… Musiałby pan jeszcze wyjaśnić, dlaczego 
u nas nie ma mafii, a tam jest. Może tam są jakieś 
inne uwarunkowania. Bo takie przyłożenie dwóch 
systemów prawnych nie jest do końca najlepszym 
przykładem. Tak samo jak nie wiadomo, czy można 
porównać fantastyczne wyniki związane z wprowa-
dzeniem świadka koronnego w Polsce do tego, jak 
takie rozwiązanie działa w Stanach. Porównuje pan 
system, we Francji, i mówi pan, że jest kontradyk-
toryjny… przepraszam: inkwizycyjny. I mówi pan, 
że wszędzie tak to działa. Ale trzeba by było pójść 
krok dalej i powiedzieć, że jest tam np. tak wspaniała 
instytucja jak sędzia śledczy. No to jak możemy to 
wszystko porównywać, skoro u nas sędziego śled-
czego nie ma? Co to za porównanie? Tak samo jak 
w przypadku Włoch.

Tak więc oczekiwałbym, wobec tak miażdżącej 
opinii Krajowej Rady Sądownictwa, że pan weźmie 
wspomniany dokument i po kolei powie pan ludziom, 
którzy zajmują się wymiarem sprawiedliwości, tym 
praktycznym, dlaczego, według ministerstwa, oni 
wypisują jakieś 10 miażdżących punktów.

I ostatnia rzecz, którą wybił bardzo mocno pan 
senator Klich, a więc nie będę powtarzał tego, ale 
tak dla gwarancji… Chodzi o to, czy ten powrót do 
procesu inkwizycyjno-kontradyktoryjnego pomoże 
wymiarowi sprawiedliwości. Przez to, że zmienia-
cie to państwo bardzo wcześnie, nigdy nie będziemy 
wiedzieć do końca, co by było, gdyby dać nowemu 
systemowi chwilę podziałać. Tutaj mogą być różnice 
w ocenie, w przewidywaniach, to jest uprawnione. 
I w tym zakresie nie mogę mieć do pana ministra 
i do rządu żadnych zastrzeżeń – oprócz tych co do 
sposobu wprowadzenia tego, który jest, jak zwykle 
od paru miesięcy, skandaliczny – bo przyznam, że 
jest w doktrynie bardzo poważna debata. Zgadzam 
się. I są bardzo poważne środowiska, przyznaję, rów-
nież w sądach, bo że w prokuraturze, to jest jasne, 
które miały bardzo daleko idące wątpliwości. Byli 
też naukowcy, którzy na ten temat wypowiadali się 
negatywnie. Ale, Panie Ministrze, ja to potrafię po-
wiedzieć. I oczekiwałem, że pan tutaj, z tej mównicy, 
też to powie i odpowie tym, którzy uważają inaczej. 
Mówimy o rzeczy, która będzie dotykać każdego oby-
watela. Za parę lat wrócimy do tej rozmowy i pan 
będzie ewentualnie… Musi pan oczekiwać, że ktoś 
do pana przyjdzie i powie: no, jak sądy były zatkane, 
tak są zatkane. Bo były zatkane przez ostatnie 30 lat 
– to jest do udowodnienia – a państwo nie pozwoli-
liście na to, żebyśmy zobaczyli, czy przypadkiem to 
nowe rozwiązanie nie odetka tych sądów. Jednak ta 
kwestia, jak powiadam, jest do dyskusji. Na pewno 
moglibyśmy zasiąść do dłuższej rozmowy i o tym 
porozmawiać. I na pewno miałby pan tak samo dobre 
argumenty, a może i lepsze ode moich.

To, co się kryje obok tego, co wprowadzacie, doty-
czące aresztów… Zapytałem pana, czy rzeczywiście 
coś się zmieniło i czy jest jakaś większa przestęp-
czość. Dlaczego wracacie do tej barbarzyńskiej me-
tody – i tu mi pan nie powie, że ona jest stosowana 
wszędzie w Europie – znając historię naszych aresz-
tów, która ciągnie się od 30 lat albo od 40 lat, prawie 
automatycznego stosowania tych aresztów przez dłuż-
szy czas? Dlaczego wy wprowadzacie z powrotem, 
po tylu karach nałożonych na Skarb Państwa, za które 
wszyscy płacimy, zastosowanie aresztu tymczasowe-
go? Wracacie do tego, żeby samoistną podstawą stoso-
wania tego była przesłanka zagrożenia wysoką karą, 
a tę wysoką karę obniżacie do roku. Jak pani Lidia 
Staroń… A, przepraszam bardzo… Senator z Prawa 
i Sprawiedliwości zadawał tutaj pytanie: „no, jak to 
jest możliwe, żeby ktoś był w areszcie 40 miesięcy?”, 
nie do końca rozumiejąc, że to było właśnie za starego 
systemu. To wy z 24 miesięcy zmniejszacie to tak, 
że wystarczy 12 miesięcy, jak ludzie siedzą po rok, 2 
lata w tych aresztach? No, gdzie tutaj jest jakaś ade-
kwatność, jakakolwiek? Do czego to jest adekwatne? 
Dlaczego w sytuacji, kiedy zmniejszyliście niedawno 
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nadzór sądu nad stosowaniem podsłuchów, teraz po-
zwalacie jeszcze na to, żebyśmy zrobili krok wstecz, 
jeśli chodzi o możliwość używania nielegalnych pod-
słuchów? Tak naprawdę najgroźniejsze jest wszystko 
to, o czym pan nie powiedział ani słowa na tej sali. 
Te incydentalne, małe rzeczy, które nijak się mają do 
tego systemu, bo czy on jest kontradyktoryjny czy 
nie, to nie ma żadnego wpływu… To jest po prostu 
wprowadzenie kolejnych, mało demokratycznych roz-
wiązań prawnych, które funkcjonowały już wcześniej, 
a cała dyskusja rzeczywiście jest o systemie kontra-
dyktoryjnym, tylko że tak naprawdę to nie tu jest pies 
pogrzebany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Michała 

Seweryńskiego.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim będę polemizował z opiniami, 

które tu były wyrażane, że ten krytykowany dzisiaj 
przez nas i odwracany w ustawie model, że powrót 
do poprzedniego modelu, ta zmiana były konsensem 
politycznym. Nie było konsensu politycznego, była 
gorąca dyskusja na posiedzeniach komisji – na pewno 
komisji praw człowieka, ja sam temu posiedzeniu 
przewodniczyłem – była dyskusja także na tej sali, 
ja sam zabierałem głos w obronie dotychczasowe-
go, wcześniejszego, przez dziesiątki lat stosowanego 
nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach 
Europy modelu, w którym sędzia dążył do ustalenia 
prawdy, a nie pozostawał bierny wobec większej czy 
mniejszej aktywności stron w postępowaniu karnym. 
Nie chodzi o proces cywilny, to jest co innego, i pan 
senator Cichoń słusznie to bardzo wyraźnie podkre-
ślił. Tu chodzi na szczęście już nie o życie, ale o wol-
ność człowieka, jego prawa majątkowe.

Ja jestem – i to chcę jeszcze raz powtórzyć 
Wysokiej Izbie – zwolennikiem powrotu do tego po-
przedniego systemu, który wbrew temu, co wypsnę-
ło się niektórym barwnie mówiącym polemistom, 
nie jest modelem wschodnim w pejoratywnym zna-
czeniu, tylko jest modelem europejskim. Modelem, 
w którym sędzia nie jest obojętny na nieudolność jed-
nej czy drugiej strony, a przede wszystkim modelem, 
w którym sędzia jest gwarantem, że oskarżonemu nie 
będzie działa się niesprawiedliwość, dlatego że ma 
nieudolnego obrońcę – bo założenie było takie, że 
każdy, nawet biedny, będzie miał obrońcę z urzędu, 
że mu się nie stanie krzywda. Otóż tu trzeba brać pod 

uwagę, że nie tylko niezaradny obrońca z urzędu, ale 
także obrońca zaradny niejednokrotnie nie będzie 
mógł przeprowadzić różnych trudnych dowodów, któ-
re są kosztowne, i takich dowodów, które są zależne 
od postępowania innych podmiotów i które inaczej 
zachowują się wobec prywatnego obrońcy, a inaczej 
wobec majestatu sądowego. Sąd ma po prostu – wtedy, 
kiedy działa w majestacie wymiaru sprawiedliwości 
– znacznie większe możliwości skutecznego przepro-
wadzania trudnych dowodów, kosztownych dowodów. 
To jest chyba największa gwarancja sprawiedliwości, 
to jest największa nadzieja, z jaką oskarżony bierze 
udział w procesie, że sędzia okaże się sprawiedliwy. 
A jeżeli sąd ma związane ręce, to po prostu nie będzie 
mógł zareagować nawet wtedy, kiedy jego zdaniem 
nie ma sprawiedliwych warunków procesu. I to jest 
ta podstawowa sprawa.

Była tutaj mowa w wystąpieniach panów senato-
rów o tym, że trzeba było to jeszcze trochę pociągnąć, 
wtedy byśmy się dowiedzieli, czy to dobrze działa, 
czy niedobrze działa. Ale jakże to kosztowny eks-
peryment! My wiemy, jakie były wady i zalety tego 
wcześniejszego, dotychczasowego modelu, i wiemy, 
czego się tam spodziewać i jakie on ma niedoskonało-
ści. Trzeba było iść drogą stopniowego doskonalenia, 
jakiegoś kompromisu pomiędzy dwoma modelami, 
a nie gwałtownego przejścia do tego, czegośmy się 
naoglądali na filmach amerykańskich, w których sę-
dzia, za przeproszeniem, kręci sobie młynka palcami, 
a dwie strony spierają się między sobą bardziej czy 
mniej udolnie. W polskim modelu prawa karnego to 
jest koncepcja zupełnie obca. W europejskim modelu 
jest ona bardzo rzadko stosowana. I dlatego powrót do 
tej koncepcji, którą mieliśmy wcześniej, jest większą 
gwarancją sprawiedliwego procesu. Pewnie, że dla 
sędziów by było wygodne…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie…)
Może by to było…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, ja pana na chwilę przeproszę. Panie 
Senatorze, Panowie Ministrowie, pan senator prze-
mawia…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Przepraszam.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo.)

Pewnie, że może byłoby i szybciej, bo jeśli sądy 
w łatwy sposób zwracałyby do uzupełnienia materiał 
dowodowy, to i przerób miałyby większy, i mniej 
byłoby spraw leżących w sądach. No ale przecież nie 
to jest celem procesu karnego. Wymierzanie sprawie-
dliwości jest celem. A więc ja nie będę już powtarzał 
wielu innych argumentów, które padły tutaj na rzecz 
powrotu do tamtego modelu, który nazywany jest – 
trochę niezbyt adekwatnie – procesem inkwizycyj-
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nym, choć tam też jest element kontradyktoryjności. 
Strony mogą przedkładać wnioski dowodowe, strony 
mogą zgłaszać swoje dowody, sędzia ocenia, czy są 
one uzasadnione, czy nieuzasadnione, w każdym ra-
zie te strony nie są ubezwłasnowolnione, mogą coś 
robić z własnej inicjatywy. A więc myśmy mieli… 
Ja zawsze uważałem – choć nie jestem specjalistą od 
prawa karnego – i zawsze mi się wydawało, że to jest 
pewna wartość i przewaga naszego modelu procesu 
karnego, bo są tam zarówno te elementy, które dają 
stronom szansę na prowadzenie sporu w miarę tego, 
co potrafią powiedzieć i zrobić, i jest sędzia, który 
czuwa nad tym, żeby była adekwatna ocena i próba 
wydobycia prawdy materialnej.

Co do innych przepisów, to chciałbym się wy-
powiedzieć tylko co do jednego, który jest również 
bardzo kontrowersyjny. Chodzi o kwestię dopusz-
czalności dowodów, które uzyskane zostały w try-
bie czynu zabronionego. Ja czytałem wielokrotnie 
ten przepis, art. 168a., i nie widzę tam całkowitego 
przyzwolenia na to, żeby w drodze czynu niedozwolo-
nego wszystkie dowody były uzyskiwane. Przyznaję 
jednak, że ten przepis jest niezręcznie sformułowany 
i może budzić trudności interpretacyjne.

Dlatego pozwalam sobie, Panie Marszałku, zło-
żyć poprawkę do tego artykułu, której tekst brzmi 
w sposób następujący: „Niedopuszczalne jest prze-
prowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskane-
go do celów postępowania karnego z naruszeniem 
przepisów o tym postępowaniu lub za pomocą czynu 
zabronionego, o którym mowa w art. 1 §1 Kodeksu 
karnego, popełnionego w postaci: zabójstwa, umyśl-
nego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wol-
ności bądź czynu zabronionego, popełnionego przez 
funkcjonariusza publicznego w związku z wykony-
waniem obowiązków służbowych”. Tu, w tej pro-
ponowanej wersji, są wszystkie te same elementy, 
które były w art. 168a, ale napisane jest to w sposób 
jasny: wszystko to, co tu jest wymienione, jest nie-
dopuszczalne, przy czym niedopuszczalny jest – i to 
tam jest powiedziane wyraźnie – taki dowód, któ-
ry został uzyskany na skutek naruszenia przepisów 
przez funkcjonariusza służbowego… przepraszam, 
przez funkcjonariusza w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych. A więc te wszystkie obawy, 
które dotyczyłyby ewentualnego dopuszczenia do 
naruszenia prawa przez funkcjonariuszy państwo-
wych, tutaj w ogóle są uchylone. To wszystko jest 
w tej obecnej wersji, jak się ją dobrze czyta, ale trudno 
się tę wersję czyta. Dlatego ja składam tu wersję po-
prawioną, z której wynika, że tylko w wyjątkowych, 
wyraźnie w tych przepisach omówionych, wskaza-
nych przypadkach, naruszenie przepisów może być 
podstawą do dopuszczenia dowodów… albo inaczej: 

dowód uzyskany z naruszeniem przepisów może być 
dopuszczony. Czyli nie każdy może być dopuszczo-
ny, bo z wyłączeniem tych, które są tu zaznaczone, 
a przede wszystkim tych, które są dopuszczone czy 
uzyskane poprzez naruszenie przepisów służbowych 
przez funkcjonariusza publicznego. Panie Marszałku, 
składam poprawkę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja strasznie przepraszam, ale chcę… Bo znam twa-

rze wszystkich panów, ale… Do kogo mam zwracać 
się bezpośrednio? Do pana ministra?

Panie Ministrze, bardzo mi miło, Jerzy Fedorowicz.
Ja będę miał krótkie pytanie, bo oczywiście nie 

jestem prawnikiem i takiego wywodu prawnego i spo-
ru, jak mogą przeprowadzić mecenas Pociej czy pan 
profesor Seweryński, który jest autorytetem, czy mój 
serdeczny kolega, pan Cichoń, ja nie przeprowadzę, 
Panie Ministrze. Ale ja, jak wiadomo, reprezentu-
ję większość, która potrzebuje odpowiedzi na takie 
proste i krótkie pytania. Ja będę oczekiwał, że pan 
mi odpowie na to pytanie, które zresztą padało już 
tu kilkakrotnie przy okazji procedowania ustaw czy 
też poprawek do ustaw, dotyczących zmian w prawie. 

Dlaczego nie akceptujecie – może pan odpowie, 
że to jest sprawa Sejmu czy Senatu – tych wszystkich 
uwag, które są zgłaszane przez sądowe organizacje, 
takie np. jak Krajowa Rada Sądownictwa czy inne 
organizacje, tak jak było w przypadku innych ustaw, 
adwokatów itd.? No bo to jest tak, że społeczeństwo 
w pewnym momencie się gubi. Jesteście rzeczywiście 
świetnymi i znakomicie wykształconymi młodymi 
ludźmi, ale na pewnym etapie swojej wiedzy, która 
potem wymaga doświadczenia i osadzenia… A za 
tymi 10 uwagami, w których absolutnie nie akceptuje 
się tego waszego projektu, stoją autorytety. No, jeżeli 
dalej tak będziemy posuwać państwo… Nie zwracam 
się w tych słowach do pana, ja się zwracam do tych 
wyborców i Polaków, którzy mnie teraz słuchają, jako 
człowiek, który będzie zawsze zwracał na to uwagę, 
jako senator, który po prostu ostrzega. Jestem w tym 
momencie w Senacie, jestem członkiem opozycji, ni-
kogo nie atakuję personalnie, ale ostrzegam, że jeżeli 
będziecie traktować autorytety per nogam – choć 
może nie powinienem jako człowiek sztuki używać 
w Senacie takiego słowa, ale na razie inne nie przy-
chodzi mi do głowy – to sami za kilka lat możecie się 
spotkać z taką sytuacją, gdy nikt nie będzie zwracał 
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uwagi na to, co mówicie. Dlatego pozostawiam sobie 
jeszcze tę chwilę, Panie Marszałku, jak pan mi odli-
czy, na odpowiedź pana ministra na to jedno precy-
zyjne pytanie, które pan usłyszał. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zbigniewa 

Cichonia.
Nie ma pana senatora. W takim razie ja sobie 

udzielę głosu. Udzielę sobie głosu jako…
Aha, jest pan senator Cichoń. Proszę uprzejmie.
(Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam najmoc-

niej…)
Proszę uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Tak jak mówiłem jako sprawozdawca, tak samo 

jako pojedynczy senator potwierdzam, że uznaję tę 
zmianę za celową, zwłaszcza tam, gdzie się przy-
wraca model inkwizycyjno-kontradyktoryjny, albo-
wiem sędzia nie może być tylko arbitrem, w sprawach 
karnych musi dochodzić do prawdy materialnej, dla-
tego że chodzi tutaj o nie byle jaką wartość, tylko 
o wartość taką, jaką jest wolność człowieka. Kiedyś 
nawet życie człowieka było tą wartością w proce-
sie karnym, w czasach, kiedy jeszcze istniała kara 
śmierci. Na szczęście dzisiaj tej kary nie ma, ale 
w dalszym ciągu w procesie karnym stawką proce-
su niejednokrotnie jest wolność człowieka. Dlatego 
nie można tej sprawy pozostawić jedynie swobodnej 
grze intelektualnej dwóch stron, tzn. z jednej strony 
prokuratora, z drugiej strony adwokata, tylko musi 
być sędzia – to zresztą powinno być ukoronowanie 
kariery zawodów prawniczych, co niestety nie wy-
stępuje i nad czym można ubolewać – i on powi-
nien rozstrzygać, dochodząc do prawdy materialnej. 
Obecna regulacja art. 167 krępuje go, przewidując, że 
ma być jedynie arbitrem i nie wolno mu w zasadzie 
dopuszczać dowodów z urzędu. To, jak podkreślił 
pan minister, jest swego rodzaju gwałt na sumieniu 
sędziego. Bo cóż ma począć sędzia, który widzi, że 
należałoby dopuścić określone dowody, przeprowa-
dzić je, jednakże ustawa mu tego zabrania? Przecież 
taki sędzia czuje się poniżony i pogwałcony w swoim 
sumieniu. W związku z czym przywracamy coś, co 
jest normalną zasadą: sędzia powinien orzekać na 
podstawie prawa i zgodnie ze swoim sumieniem Nie 
może być takiej sytuacji, że będzie kolizja między 
absurdalnym prawem a sumieniem sędziego. A ta 
regulacja z art. 167 doprowadziła do absurdu i do 

tego, że oskarżony był przedmiotem swojego rodzaju 
gry, jaka miałaby się toczyć przed sądem, gry mie-
dzy prokuratorem a adwokatem. Dlatego generalnie 
jestem za tymi rozwiązaniami.

Podkreślam jednak swoje krytyczne uwagi co do 
treści art. 168a. Cieszę się, że pan senator profesor 
Seweryński z jasnością i logiką godną profesora przy-
gotował tę propozycję poprawki, za którą w pełni się 
opowiadam. Należy rzeczywiście przyjąć taką po-
prawkę, która z jednej strony będzie wykluczała moż-
liwość dopuszczenia dowodów przeprowadzonych 
z naruszaniem elementarnych dóbr osobistych czło-
wieka, takich jak jego życie, zdrowie, godność itd., 
czy też przeprowadzonych poprzez popełnienie czy-
nów przestępnych przez funkcjonariuszy publicznych, 
ale zarazem pozwoli na przeprowadzenie dowodów 
uzyskanych – trzeba sobie to otwarcie powiedzieć – 
z naruszeniami dóbr mniejszej wartości, czyli chodzi 
o sytuację, kiedy kolizja między potrzebą ustalenia 
prawdy materialnej, zwłaszcza w sprawach bardzo 
skomplikowanych i ważkich, dotyczących ogromnych 
wartości, takich jak np. życie ludzkie, sprawach o ter-
roryzm czy innych podobnych… No, tu na szali będą 
położone trochę mniejsze wartości. Ale tak to jest 
przyjmowane na całym świecie. Chcę też powiedzieć, 
że trybunał praw człowieka w Strasburgu również 
przyjmuje dopuszczalność przeprowadzania dowo-
dów i ustaleń faktycznych, które, jak to się mówi, 
pochodzą czasami jako owoce zatrutego drzewa z ja-
kichś działań, które nie w pełni są legalne. Takie 
standardy są przyjmowane również w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Ale tak jak powiedziałem, cytując sformułowanie 
senatora Andrzejewskiego, że lepsze jest wrogiem 
dobrego, mam pewne propozycje, które mi się wy-
dają nieco lepszym rozwiązaniem niektórych spraw, 
czasami nawet poprzez powrócenie do istniejącego 
stanu prawnego.

Chodzi mi o te regulacje, które dotyczą ochro-
ny praw człowieka pokrzywdzonego przez państwo, 
w tym przypadku przez wymiar sprawiedliwości, 
dlatego że zawsze opowiadam się po stronie słab-
szej, w tym przypadku po stronie ludzi, którzy nie-
słusznie np. zostali aresztowani czy skazani. Skoro 
w kodeksie postępowania karnego są regulacje, jest 
cały odrębny rozdział temu zagadnieniu poświęcony, 
który dotyczy właśnie tychże roszczeń, to doprawdy 
nie widzę powodu, żebyśmy ograniczali te prawa. 
A tak się stanie, jeżeli skrócimy termin przedawnienia 
dochodzenia tych roszczeń z 2 lat, jak jest obecnie, 
do 1 roku. Tak jak mówiłem już pokrótce, człowiek 
pozbawiony wolności często przeżywa tak olbrzymią 
traumę, że jak wyjdzie na wolność, to czasami musi 
się leczyć psychiatrycznie. Zanim się pozbiera i zanim 
podejmie jakąś decyzję, żeby na ten temat rozmawiać, 
pójść do adwokata, skonsultować się, zastanowić się, 
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czy wnieść powództwo, czy wnieść… przepraszam, 
skargę, bo to jest w trybie karnym, to, proszę państwa, 
ten rok minie. Były takie sytuacje, że mijał rok, bo 
dawniej też była taka regulacja, która przewidywała 
roczne przedawnienie. Przedłużyliśmy je do 2 lat 
i uważam, że to przedłużenie było dobre, bo ono mie-
ściło się w ramach tych realiów życia, z którymi się 
spotykamy. Zwłaszcza my jako adwokaci widzimy, 
w jakich stanach psychicznych są ludzie, którzy mają 
ogromne poczucie krzywdy na skutek tego, że nie-
słusznie zostali aresztowani, koniec końców zostali 
uniewinnieni i teraz chcą dochodzić swoich praw. 
To również by się wpisywało w standard art. 5 ust. 4 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który w ta-
kich przypadkach przewiduje prawo do słusznego 
odszkodowania i zadośćuczynienia. Mam obawę, że 
skrócenie przedawnienia do roku mogłoby być trak-
towane, m.in. przez trybunał, jako prawo iluzoryczne, 
bo jest to zbyt krótki okres.

Następne zagadnienie też dotyczy obrony praw 
człowieka i związane jest z art. 80a, który jest tu 
zaproponowany do usunięcia, bo rzeczywiście prze-
sadnie wprowadzono instytucję obrońcy z urzędu na 
żądanie oskarżonego. Tymczasem obawiam się, że 
poszliśmy za bardzo w drugim kierunku, na zasadzie 
odbicia rykoszetem, bo proponujemy w ogóle wykre-
ślenie. Ja uważam, że trzeba wrócić do tego standardu, 
który wynika z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, dlatego proponuję zmienić art. 80a, tak 
aby stanowił on, że na wniosek oskarżonego niedy-
sponującego wystarczającymi środkami finansowymi 
na wybór adwokata prezes sądu, sędzia lub referen-
darz wyznacza obrońcę z urzędu, jeśli wymaga tego 
dobro wymiaru sprawiedliwości. Wtedy nie będzie-
my się spotykali z zarzutem choćby Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, że ten 
standard art. 6 nie jest dotrzymywany.

Opowiadam się również za tym, żeby wprowadzić 
zakaz aresztu, tak jak to było poprzednio, jeżeli istnieje 
zagrożenie karą do 2 lat pozbawienia wolności. Proszę 
państwa, zmiana na okres do 1 roku będzie stanowiła 
niepotrzebne otwieranie furtki do stosowania aresztów 
tam, gdzie jest stosunkowo niska społeczna szkodli-
wość czynu, bo takich przestępstw zagrożonych karą 
do 1 roku jest bardzo mało, zagrożonych karą do 2 lat 
jest trochę więcej. Wydaje mi się, że wolność człowieka 
jest zbyt dużą wartością, żeby przyjąć tu taki konsen-
sus i dać możliwość stosowania aresztu w sprawach 
o naprawdę stosunkowo drobnej wadze. To byłoby tyle. 
Ja to wszystko przygotowałem w formie poprawek na 
piśmie i pozwalam sobie je złożyć.

Przyłączam się również do poprawki złożonej 
przez panią senator Lidię Staroń. To jest to, o czym 
mówiłem wcześniej. Mianowicie należałoby zmie-

nić art. 49 §1 poprzez ustalenie, że pokrzywdzonym 
jest każdy, którego dobro prawne zostało naruszone 
lub zagrożone przez przestępstwo. Chodzi o wy-
eliminowanie tego sformułowania, że ma być ono 
naruszone bezpośrednio, albowiem dotychczasowa 
praktyka prokuratur wykazała, że jest to tak inter-
pretowane, że osoby pokrzywdzone z powodu fał-
szywych zeznań czy np. fałszerstwa dokumentów nie 
są dopuszczane jako strony do postępowania, bo się 
twierdzi, że w pierwszym przypadku pokrzywdzony 
jest wymiar sprawiedliwości, a w drugim przypadku 
instytucja, której wystawiono jakiś fałszywy doku-
ment. Prowadzi to oczywiście do niesprawiedliwości, 
wręcz do absurdu, dlatego trzeba to zlikwidować. 
Dziękuję ślicznie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zabierałem głos jako przedstawiciel mniejszości, 

a teraz chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów już 
jako senator, który też ma swoje przemyślenia, abs-
trahując od sytuacji, jaka miała miejsce w komisji, 
i argumentów, jakie padały w komisji, choć myślę, 
że ten argument też padał.

Proszę państwa, pytany o to i na posiedze-
niach komisji, i na posiedzeniu plenarnym minister 
Królikowski, prowadzący tę ustawę, którą dzisiaj 
odwracamy, powiedział bardzo wyraźnie i uczciwie 
– mówił to i profesor Hofmański, i profesor Zabłocki 
– że na początku będzie pewien problem. Jest on zdia-
gnozowany w innych krajach, w których wprowadza-
no system kontradyktoryjny. Otóż w początkowym 
okresie będzie można się spodziewać więcej unie-
winnień czy wielu uniewinnień, ale ta krzywa będzie 
się obniżać, aż dojdzie do… To się wiąże nie tylko ze 
zmianą mentalności – to też jest bardzo ważne, ale to 
wymaga czasu – sądów i uczestników postępowania, 
czyli prokuratury i obrońców. Myślę, jestem o tym 
przekonany, że to jest argument, żeby… Teraz, skoro 
pan minister Ziobro jest omnipotentny w sprawach 
prokuratury i w ogóle wymiaru sprawiedliwości, to 
żeby nie było zarzutów, że, proszę bardzo, sądy po 
prostu zaczęły uniewinniać… Proszę państwa, to było 
przewidywane. Jeszcze raz mówię, że wymaga czasu, 
żeby ten system zaczął normalnie funkcjonować. To 
jest jak wahadło, które idzie do góry, a później… Ta 
krzywa się unormuje, jeśli chodzi o procent uniewin-
nień; ten procent zawsze jest na jakimś poziomie. Nie 
można, tak jak powiedziałem wcześniej jako przed-
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stawiciel mniejszości, po krótkim okresie, bardzo 
krótkim, proszę państwa… Ja wiem, jak wygląda 
praktyka. To weszło w życie 1 lipca. Lipiec i sierpień 
to jest czas urlopów. Sędziowie mogli się zabrać za 
to we wrześniu, w październiku. Większość spraw 
prowadzonych w normalnym trybie, jeśli nie było 
rozstrzygnięcia w systemie konsensualnym, nie mia-
ła prawa się skończyć. Gdybyśmy procesy, często 
duże procesy, kończyli w kilka miesięcy… To jest 
abstrakcja.

My w tej chwili wycofujemy się z tego tak prze-
myślanego, tak przygotowanego przez autorytety pro-
jektu, który niewątpliwie idzie w kierunku umocnie-
nia praworządności, ale i praw człowieka – zarówno 
oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Proszę państwa, 
kwestia, o której… Swoje zdanie mogą mieć proku-
ratorzy, swoje zdanie może mieć sądownictwo, ale 
organy zupełnie niezależne jak wspominana przeze 
mnie fundacja helsińska, która przewiduje pewne pro-
blemy, o których zresztą mówił lojalnie znawca praw 
człowieka, pan senator Cichoń… Bo art. 6 konwencji 
praw człowieka może być w sposób istotny zagrożony, 
mówiąc delikatnie. A przecież chodzi o to, żebyśmy 
nie uprawiali, że tak powiem, wstecznictwa. Jest pa-
radygmat praworządności zachodniej – ja nie mówię, 
że tylko anglosaskiej, tylko ogólnie zachodniej – i jest 
paradygmat, jaki był stosowany w państwie sowiec-
kim, o którym procesualiści mówili, że rozprawa jest 
uroczystą formą zatwierdzenia aktu oskarżenia. Taka 
była rola rozprawy, taka była rola sądu – on miał za-
twierdzać akty oskarżenia i ewentualnie pomóc pro-
kuratorowi swoją inicjatywą dowodową utwierdzić 
to rozstrzygnięcie. Tu mamy sytuację inną. Tu, dając 
każdemu prawo do obrony, fachowej obrony w ramach 
kontradyktoryjności, zrównujemy szanse i rzeczywi-
ście bronimy standardów Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. I to nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści. Jeszcze raz mówię, że zakaz dotyczący owoców 
zatrutego drzewa – i to też jest wyraźnie napisane 
w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, do 
przeczytania której państwa zachęcam… Tam jest 
wyraźnie napisane, że to nie jest bezwzględny zakaz, 
że ten zakaz nie jest taki szeroki. Ale oczywiście nie 
można akceptować… Tam jest podany przykład pro-
wokacji czy tzw. zakupów kontrolowanych. Chodzi 
o sytuacje, kiedy nie ma najmniejszych dowodów na 
to, że mamy do czynienia z osobą, która np. bierze 
łapówki, powołuje się na wpływy itd., itd. I wówczas 
tworzenie pewnej sytuacji… Wiemy, o jaką sprawę 
chodzi. I w tym stanie prawnym rozstrzygnięcie mu-
siałoby być zupełnie inne. No, nie można pochwalać 
i nie można wskazywać, że takiego rodzaju droga 
jest właściwa. Absolutnie nie. Ale oczywiście dba-
łość o bezpieczeństwo obywateli w czasach terro-

ryzmu jest zupełnie zrozumiała. Dlatego też mówi 
się o zgodzie następczej, o tym, że niektóre dowody 
trzeba przeprowadzić niezwłocznie, żeby nie utracić 
dowodu. To jest zupełnie jasne. Ale, proszę państwa, 
takie cofanie się, i to jeszcze w tak błyskawicznym 
tempie, że właściwie znowu nie będzie możliwości 
odpowiedniego zapoznania się, tak jak już mówi-
łem, i wydrukowania aktów prawnych, kodeksów 
itd., itd… No, to już zupełnie zakrawa na pogardę 
dla wymiaru sprawiedliwości. To dopiero wprowadzi 
chaos. A przecież jeśli rzeczywiście, po latach, oka-
załoby się, że wspomniany system się nie sprawdza, 
no to wtedy można byłoby się zastanowić. Ale oczy-
wiście też przy pomocy autorytetów. Nie bójmy się, 
proszę państwa, autorytetów, które nas reprezentują. 
Mówię tu o profesorze Hofmańskim, który przecież 
w ramach prac komisji kodyfikacyjnej był liderem 
wspomnianych rozwiązań. I wtedy można by powie-
dzieć, jeśli rzeczywiście, po latach, mielibyśmy do 
czynienia z określonymi zjawiskami negatywnymi, 
jeśli prokuratura by się nie dostosowała, w co wąt-
pię… Bo zmiana, nawet mentalności, wymaga czasu. 
Wtedy, z odpowiednim wyprzedzeniem, z odpowied-
nim przygotowaniem, można by było dokonać zmian. 
Ale nie w takiej formie, nie w takim stylu, nie takiej 
treści, nie w takim czasie i nie o takiej zawartości 
merytorycznej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz udzielę głosu sobie, jako senatorowi.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo Senatorowie!
W ubiegłym roku byliśmy świadkami takiego, 

powiedziałbym, przewrotu kopernikańskiego w pro-
cedurze karnej. Przygotowanie do tego trwało kilka 
lat. Także tutaj, w dyskusji w Senacie, w parlamencie, 
wielu senatorów, i to niezależnie od swojej przynależ-
ności partyjnej, wyrażało pewne wątpliwości, zada-
wało pytania itd. Po 7 miesiącach dochodzi do władzy 
nowy rząd i dokonuje odwrócenia tego wszystkiego. 
Czyli znowu taki przewrót kopernikański, ale w dru-
gą stronę. I jednocześnie ustawa ma wejść w życie 
bez vacatio legis. Czyli nie ma nawet miesiąca na to, 
żeby sądy się do tego przygotowały. Ale jeżeli będą 
poprawki do tej ustawy, to nie będzie to zwyczajny 
powrót do tego, co było, bo jeżeli te poprawki przejdą, 
to będzie to inna sytuacja prawna. No, mnie się wyda-
je, że to jest niedobra decyzja. Można by ją podjąć po 
mniej więcej 2 latach, po sprawdzeniu, jak te zmiany 
wprowadzone w ubiegłym roku funkcjonują – a na 
to potrzeba przynajmniej 2 lat. A tu po 7 miesiącach 
zmienia się kompletnie całą tę procedurę prawną, jeśli 
chodzi o kodeks karny.

Ale ja chcę powiedzieć, że ja widzę tu i dużą konse-
kwencję, i pewną kompatybilność prawną w procedo-
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wanych ustawach, w tej kolejnej ustawie. Miesiąc temu 
procedowaliśmy nad ustawą o prokuraturze, o prokura-
torze generalnym. I tam pan minister Ziobro, który od-
powiada także za tę obecnie rozpatrywaną ustawę, za-
pisał zasadę, że jeżeli prokurator działał z naruszeniem 
prawa w interesie społecznym czy publicznym, to nie 
podlega żadnej karze. Czyli jeżeli jest odpowiedzialny 
za nielegalne podsłuchy i podglądy albo prowokację 
policyjną… A w ustawie jest zakaz takiej inicjatywy ze 
strony organów ścigania, tam jest jasny zakaz. Ale co 
ta ustawa obecna przewiduje na wypadek, gdy w tego 
typu operacji zostanie złamane prawo? To, że można 
dopuścić taki dowód czy dowody, a to będzie dotyczyło 
tego typu sytuacji: nielegalny podsłuch czy podgląd, 
prowokacja policyjna. Co prawda, są tutaj poprawki, 
które troszkę by to poprawiły, niemniej ja chciałbym tu 
powiedzieć i pokazać, że ten wprowadzony do ustawy 
o prokuraturze przepis współgra z przepisem, który 
jest wprowadzany do dzisiaj omawianej ustawy. Czyli 
jest konsekwencja, ale konsekwencja idąca w niedobrą 
stronę. 

Dlatego ja będę głosował przeciwko tej ustawie, 
podobnie zresztą jak głosowałem miesiąc temu, 
przeciwko tamtej ustawie, ustawie o prokuraturze. 
Dziękuję bardzo.

I informuję, że lista mówców została wyczer-
pana… A nie, przedtem informuję, że przedstawi-
ciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej 
odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora 
Aleksandra Pocieja.

I informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Michał 
Seweryński i Zbigniew Cichoń.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 92, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 92 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, panią senator Barbarę Zdrojewską, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: W sprawie formalnej 
można?)

Proszę bardzo, z miejsca.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Z miejsca?)
Tak, tak.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Idzie mi o to, Panie 

Marszałku, ja nie mam takiego doświadczenia…)
No ale ja zaraz…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zadałem pytania panu 

ministrowi z prośbą o odpowiedź.)
Ja wiem, o co chodzi.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie. A czy ja 

dostanę tę odpowiedź?)
Nie, pan minister mógł się ustosunkować, ale… 

Zadanie pytania panu ministrowi było możliwe nieco 
wcześniej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Rozumiem, dziękuję 
bardzo.)

Teraz już nie ma takiej możliwości.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze, dziękuję, co-

fam…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Swoją drogą przyda-

łaby się odpowiedź.)
Proszę o zabranie głosu panią senator sprawoz-

dawcę Barbarę Zdrojewską.
(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Kultury i Środków Przekazu nad ustawą 
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Chciałabym powiedzieć, że wszystkie dokumenty 
wpłynęły do nas z Sejmu zgodnie z regulaminem, 
tak że – choć ta ustawa jest jednokartkowa – mieli-
śmy możliwość zapoznania się z tym materiałem i ze 
wszystkimi opiniami na ten temat.

Szanowni Państwo! Celem ustawy jest pełne dosto-
sowanie jej przepisów do treści dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10 marca 2010 r. 
w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizu-
alnych usług medialnych, a także uwzględnienie uwag, 
które zgłosiła Komisja Europejska w ramach oceny 
poprawności implementacji wymienionej dyrektywy.

Obowiązujący dotychczas art. 15 ust. 4 ustawy 
o radiofonii i telewizji upoważnia Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji do określenia, w drodze roz-
porządzenia, niższego udziału w programie telewi-
zyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku 
polskim i audycji europejskich oraz w programie ra-
diowym utworów słowno-muzycznych wykonywa-
nych w języku polskim dla programów rozpowszech-
nianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.
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W związku z tym Krajowa Rada w rozporządzeniu 
z 6 grudnia 2012 r. określiła niższy udział w programie 
telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w ję-
zyku polskim i audycji europejskich oraz w programie 
radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywa-
nych w języku polskim dla programów rozpowszech-
nianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.

Komisja Europejska zakwestionowała ten sposób 
ustalania dopuszczalnego mniejszego udziału audy-
cji europejskich w programach wyspecjalizowanych, 
które są dostępne wyłącznie w internecie. Poprawka 
ma uwzględnić oczekiwania Komisji, że zwolnienia 
z tego rodzaju obowiązków będą dokonane w indy-
widualnych przypadkach decyzjami Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, a nie w akcie o charakterze ge-
neralnym, jakim jest rozporządzenie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Czyli nie akt generalny, tylko 
decyzja administracyjna w indywidualnych przypad-
kach. I na tym z grubsza polega ta zmiana

Chciałabym poinformować, ze projekt ustawy został 
opracowany we współpracy z Krajową Radą Radiofonii 
i Telewizji, która jako konstytucyjny organ właściwy 
w sprawach Radiofonii i Telewizji posiada szeroką 
wiedzę dotyczącą problemów występujących na rynku 
usług medialnych. Podczas prac nad projektem ustawy 
jego koncepcja była konsultowana z Ministerstwem 
Kultury. Krajowa Rada konsultowała się także z przed-
stawicielami największych polskich nadawców.

Chciałabym poinformować, że omawiana ustawa 
nie powoduje żadnych skutków dla budżetu państwa. 
Opinia legislatora w sprawie tego aktu była pozytywna. 
Opinia komisji senackiej również była pozytywna. 
W trakcie dyskusji w Sejmie nie wniesiono żadnych 
poprawek do tej ustaw. Komisja kultury na swoim po-
siedzeniu także wydała pozytywną opinię. W zasadzie 
mogę powiedzieć, że nie było jakichś kontrowersji w tej 
sprawie. I to tyle. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

Nie widzę zgłoszeń do pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku praw par-
lamentarnych został upoważniony minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Czy pan minister Krzysztof Czabański pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: Nie, 
dziękuję, Panie Marszałku.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan minister Krzysztof Luft też nie chce zabrać 

głosu?
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę zgłoszeń do pytań.
Otwieram dyskusję.
I informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję panom ministrom.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze… Dziękuję panom ministrom.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Który senator?)
No, pan senator. Jeżeli pan chce…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja dziękowałem 

w imieniu pana marszałka.)
Nie, ja już sam podziękowałem. Jeżeli pan chce 

kontynuować dyskusję, to niech pan to robi gdzie 
indziej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, Panie 
Marszałku.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 94, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 94 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 
Zaproszeni Goście!

Przypadło mi w udziale omówienie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
który był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w dniu wczorajszym. Na 
wstępie chciałbym zasygnalizować, że projekt ustawy 
jest pilny w związku z opóźnieniami we wdrożeniu 
dyrektyw Unii Europejskiej – to są dyrektywy Rady 
UE i Parlamentu Europejskiego. Konsekwencją nie-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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przyjęcia ustawy może być skierowanie do Trybunału 
Sprawiedliwości wniosku o nałożenie na Polskę kary.

Projekt ustawy w głównej części jest implementa-
cją trzech technicznych dyrektyw Unii Europejskiej, 
z lat od 2009 r. do 2013 r., porządkujących i zabezpie-
czających działanie funduszy inwestycyjnych i pre-
zentujących trend zmierzający do wzmocnienia roli 
rynków kapitałowych oraz uproszczeń regulacyjnych 
wraz z dostępem do transparentnej informacji doty-
czącej bezpieczeństwa dla uczestników tych rynków. 
Implementacja przywołanych dyrektyw jest nakiero-
wana na ograniczenie ryzyka związanego z rynka-
mi inwestycyjnymi i ułatwienie dostępu do nich dla 
klientów detalicznych.

Dyrektywy Unii Europejskiej mają na celu odróż-
nienie inwestycji kapitałowej podmiotów prywatnych 
od inwestycji inwestorów profesjonalnych oraz wpro-
wadzenie minimalnych wymogów organizacyjnych 
dla zarządzających alternatywnymi funduszami in-
westycyjnymi – w szczególności posiadania przez 
alternatywną spółkę inwestycyjną depozytariusza 
sprawującego ogólny nadzór nad aktywami AFI – 
a także zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeń-
stwa aktywów tych podmiotów wraz z interesami 
inwestorów. Dyrektywy poprzez zasady nadzoru 
wewnętrznego i zewnętrznego dążą do monitorowa-
nia i nadzorowania ryzyka systemowego podmiotów, 
związanego ze stabilnością systemową i bezpieczeń-
stwem inwestorów i innych uczestników rynku fi-
nansowego.

W przypadku proponowanych w projekcie usta-
wy… W przypadku ZAFI przewidziany w projekcie 
paszport umożliwi tym podmiotom zarządzanie al-
ternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą 
w innych krajach członkowskich oraz oferowanie AFI 
w krajach członkowskich.

W trakcie posiedzenia komisji senackie Biuro 
Legislacyjne przedłożyło do projektu ustawy wstęp-
nie 38 pisemnych propozycji poprawek. Tutaj istotną 
informacją jest to, iż w trakcie procedowania usta-
wy, w przeddzień posiedzenia komisji, doszło do 
spotkania legislatora senackiego, pana Zabielskiego, 
z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, co za-
owocowało wypracowaniem wspólnego stanowiska. 
W związku z tym w trakcie posiedzenia komisji sena-
torowie rozpatrywali poprawki Biura Legislacyjnego 
po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów, a część 
pisemnych poprawek przedłożonych pierwotnie, 
przed posiedzeniem komisji, legislator wskazał jako 
bezprzedmiotowe.

Do procedowanej ustawy pisemne uwagi zgło-
siła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. 
Stanowisko izby na posiedzeniu komisji przedstawił 
i omówił jej prezes. Izba zgłosiła uwagi dotyczące 

sankcji nakładanych ustawą, a wynikających z dy-
rektywy. W trakcie posiedzenia powstał spór inter-
pretacyjny co do treści dyrektywy określającej wyso-
kość nakładanych kar. Izba stanęła na stanowisku, że 
dyrektywa określa maksymalny wymiar kary moż-
liwy do zastosowania przez państwo członkowskie 
w przepisach krajowych. W związku z tym prezes 
izby zaproponował obniżenie wysokości kar w proce-
dowanej ustawie. Zwrócił również uwagę na możliwe 
konsekwencje tak wysokich kar, które mogą spowo-
dować niechęć do zasiadania przez osoby z kwalifi-
kacjami w organach i radach nadzorczych funduszy. 
Odmienną interpretację dyrektywy zaprezentowali 
przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz KNF. 
W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele tych 
organów potwierdzili, że faktycznie kary nakładane 
ustawą są zbyt wysokie i nieadekwatne do wielkości 
podmiotów operujących na polskim rynku, ale dyrek-
tywa Unii Europejskiej nie umożliwia ich obniżenia.

Drugą kwestią podniesioną przez prezesa izby 
była wysokość sankcji administracyjnych nakła-
danych ustawą, które nie wynikają z dyrektywy 
Unii Europejskiej. W tej kwestii przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów i przedstawiciel Komisji 
Nadzoru Finansowego wyrazili zgodę na dalszą dys-
kusję. Efektem tej dyskusji będą poprawki wniesione 
w trakcie postępowania na tym posiedzeniu. Są przy-
gotowane poprawki, które uwzględniają sugestie izby.

Następnie obecny na posiedzeniu komisji przed-
stawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych 
w trakcie dyskusji zgłosił problem braku okresu 
przedawnienia oraz trybu odwoławczego od decyzji 
KNF. Przewodniczący komisji poprosił przedsta-
wiciela stowarzyszenia o pisemne sformułowanie 
propozycji poprawek. W dniu dzisiejszym do prze-
wodniczącego komisji wpłynęła poprawka stowarzy-
szenia, jednak w ocenie Biura Legislacyjnego zapro-
ponowana przez stowarzyszenie poprawka wykracza 
poza zakres zmian dokonywanych przez Senat, tzn. 
w pierwotnym akcie prawnym, który trafił do nas 
z Sejmu, po prostu nie było artykułu, który stowa-
rzyszenie na etapie prac legislacyjnych w Senacie 
proponowało wnieść. No i tutaj jest, że tak powiem, 
szerszy kontekst sprawy. Z informacji, które w trakcie 
posiedzenia komisji się pojawiły, wynika, że minister-
stwo też zdaje sobie sprawę z tego problemu i sprawa 
przedawnienia będzie uwzględniona w innych aktach 
prawnych, ale nie w trakcie procedowania tej ustawy.

Ponadto pisemny wniosek w sprawie ustawy 
wniósł również generalny inspektor ochrony danych 
osobowych. Poprawka dotyczyła sprecyzowania 
w ustawie pojęcia danych kontaktowych. Na posie-
dzeniu komisji propozycja treści poprawki została 
zaaprobowana przez legislatora Senatu i też będzie 
przedmiotem dalszych prac, tzn. już jest przygoto-
wana poprawka uwzględniająca wniosek GIODO.
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Ostatnią poruszaną kwestią była zmiana w art. 228 
ustawy, precyzująca wymiar kary stosowanej przez 
KNF. Poprawka również jest przygotowana, uzgod-
niona z Ministerstwem Finansów i będzie przedmio-
tem prac komisji.

Łącznie na posiedzeniu komisji zaopiniowano po-
zytywnie 39 poprawek, z czego 36 to były poprawki 
Biura Legislacyjnego, 2 autopoprawki Ministerstwa 
Finansów i 1 zaproponowana przez GIODO. Komisja 
rekomenduje przyjęcie ustawy w tej postaci. Na tym 
posiedzenie zakończono. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

Czy pan minister Leszek Skiba pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza 

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Pozwolę sobie złożyć poprawki, które wynikają 

z inicjatywy i oczekiwania środowiska osób zarządza-
jących funduszami inwestycyjnymi. Mieliśmy długą 
dyskusję w trakcie posiedzenia komisji. Sens tej dys-
kusji streścił przed chwilą pan senator sprawozdawca. 
Rzeczywiście zauważyliśmy, że te kary, które znajdują 
się w ustawie, są nieadekwatne do rozmiarów polskie-
go rynku. Ich wielkość bardziej odpowiada jednak 
skali działalności, która jest na innych rynkach Unii 
Europejskiej. Przychyliliśmy się do argumentów, które 
padały ze strony zarządzających funduszami inwesty-
cyjnymi. Moglibyśmy rzeczywiście doprowadzić do 
sytuacji, w której zbyt odstraszający charakter miałyby 
te kary dla osób, które profesjonalnie zajmują się zarzą-
dzaniem funduszami inwestycyjnymi, a więc trudno 
byłoby znaleźć do rad nadzorczych tych funduszy in-
westycyjnych chętnych, którzy zgodziliby się podjąć 

ryzyko – za przecież niewielkie pieniądze – narażenia 
się na kary do nawet 20 milionów zł, bo 5 milionów 
euro się pojawiało jako maksymalny pułap kary.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego śro-
dowiska, składam poprawki, które w sposób istot-
ny zmniejszają te kary, w niektórych przypadkach 
10-krotnie. Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przed zamknięciem dyskusji… Panie Senatorze 

Sprawozdawco, czy są jeszcze jakieś poprawki? Bo za 
chwilę zamknę dyskusję*. Mówił pan o poprawkach 
Biura Legislacyjnego.

(Senator Arkadiusz Grabowski: To są te poprawki.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Poprawki są w spra-

wozdaniu.)
Poprawki już są, dobrze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz usta-
wy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 102, a spra-
wozdanie komisji – w druku 102 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku!
Komisja zebrała się wczoraj, obradowała nad tym 

projektem, nad tą ustawą niedawno przyjętą przez 
Sejm. To inicjatywa pilna, projekt poselski, niewielka 
poprawka, która umożliwia instytucjom zobowią-
zanym do wnoszenia opłat na Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny wnoszenie ich zamiast w trybie rocz-
nym jednorazowo w ratach kwartalnych. Zmiana do-
tyczy więc wysokości wynoszonej opłaty – chodzi 
o to, aby ona odpowiadała wielkościom kwartalnym 
– i także sposobu wnoszenia tej opłaty.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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To niewielka zmiana, wynika ona ze stanowiska 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, które zostało wydane 25 września ub. 
r. Zatem bardzo szybko reagujemy na to stanowisko, 
które mogłoby dorowadzić do pewnego zakłócenia 
w I kwartale wyników instytucji finansowych działa-
jących w Polsce. Wnoszona składka, duża składka ob-
niżałaby wyniki i zaciemniała rzeczywisty wizerunek 
bilansów tych banków, banków, SKOK, banków spół-
dzielczych, wszystkich podmiotów zobowiązanych.

Komisja jednogłośnie zaaprobowała ten projekt 
ustawy i rekomenduje Senatowi przyjęcie go bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję jeszcze raz, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Nie, dziękuję.)
Dobrze. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Czarnobaj się zgłosił.
Panie Ministrze, to proszę na mównicę.
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam jed-
no pytanie, to, które zadałem na posiedzeniu komi-
sji, i wtedy prosiłem o odpowiedź na dzisiejszym 
spotkaniu plenarnym, jeśli byłoby to możliwe. 
Otóż dotyczy ono wielkości Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, ale przede wszystkim wielkości 
kwot wypłaconych w historii istnienia Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem mojej sympatii, czyli tego, w jakiej wyso-
kości w ostatnim okresie wypłacono pieniądze na 
ratowanie SKOK.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
To jest pytanie o wielkość pieniędzy wypłaconych 

SKOK. Łączna wartość środków wypłaconych do 
31 grudnia 2015 r. to jest około 3 miliardów zł. Warto 
jednocześnie zwrócić uwagę na to, że łącznie wartość 
środków wypłaconych instytucjom bankowym do 
tego czasu jest na zbliżonym poziomie, tj. na poziomie 
około 3 miliardów zł.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
Proszę o zabranie głosu.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Państwo!

Wprawdzie ustawa, tak jak powiedział pan prze-
wodniczący, senator Bierecki, dotyczy rzeczy prostej, 
technicznej, ale chciałbym powiedzieć kilka słów 
na temat tego, co dotyczy Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, przekazać pewną myśl i pewne do-
świadczenie z poprzedniej kadencji.

Warto wrócić do tej od czasu do czasu prowa-
dzonej dyskusji, związanej z włączeniem pod nad-
zór, a co się z tym wiąże, również pod kuratelę 
KNF, można powiedzieć, i do tematu bezpieczeń-
stwa osób oszczędzających w SKOK. Pamiętam, 
że kiedy w poprzedniej kadencji podejmowana 
była kwestia włączenia SKOK do całego syste-
mu, szeroko rozumianego, nie tylko pod nadzór 
KNF, ale również objęcia Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym, to była bardzo emocjonalna dys-
kusja, emocjonalna również w sensie politycznym, 
bo pytano, dlaczego robimy coś, co było ważne 
z punktu widzenia politycznego, a mianowicie ro-
bimy zamach na polskie instytucje bankowe. Myślę, 
że ta historia dzisiaj…

(Rozmowy na sali)
Jeśli można prosić, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak. 

Przepraszam bardzo.)
Ta historia dzisiaj pokazuje, że była to decyzja 

polityczna, niezależnie od tego, jakie elementy w dys-
kusji były przytaczane. Pamiętam, jak dziś, jak pani 
senator Czudowska pytała, czy my to robimy z punktu 
widzenia miłości, czy robimy to dla pieniędzy, po 
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czym sama sobie odpowiadała, że trudno nas włączyć 
do grona miłośników systemu SKOK.

Ja chcę powiedzieć, że z punktu widzenia tej 
historii włączenie SKOK do tego systemu, objęcie 
ich Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i nad-
zorem KNF, zagwarantowało rzecz najważniejszą, 
mianowicie to, że 2 miliony 700 tysięcy osób, jeśli 
dobrze pamiętam, oszczędzających w SKOK ma taką 
samą gwarancję, jak każda osoba, która oszczędza 
swoje pieniądze w banku. Chodzi o gwarancje na 
poziomie 100 tysięcy euro. I to jest gwarantowane. 
Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby polski system 
bankowy, który jest uznawany za jeden z bezpiecz-
niejszych w Europie… Włączenie do tego systemu 
wszystkich instytucji finansowych, w tym SKOK, 
był bardzo dobrym pociągnięciem. Mam nadzieję, 
że ci, którzy mówili, że jest to zamach na polskie 
firmy finansowe, dzisiaj myślą, że tak jednak nie 
było. Ci, którzy nadal są klientami SKOK, mają 
rzecz najważniejszą – mają gwarancję Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego.

Pytałem na posiedzeniu komisji, pan minister rów-
nież… W całej historii ochrony obywateli, Polaków 
oszczędzających w bankach zostało wypłacone około 
3 miliardów zł na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia 
ratujące system bankowy. To, co działo się w ostat-
nich latach, szczególnie w ostatnim roku… Tak jak 
pan minister powiedział, że do 31 grudnia 2015 r. 
około 3 miliardów zł zostało wydane na ratowanie de-
pozytów, które były umieszczone w SKOK. To gwoli 
przypomnienia tego, jak ważnym elementem bezpie-
czeństwa całego systemu bankowego jest Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. Myślę, że dzisiaj nikt nie ma 
zamiaru mówić, że należałoby spod tej kurateli, spod 
nadzoru KNF i spod wpływów Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego…

I jeszcze jeden element, który pojawił się w czasie 
dyskusji. Pan senator Bierecki może mnie poprawi, 
jeśli się pomylę… Kiedy toczyliśmy dyskusję doty-
czącą bezpieczeństwa SKOK, to SKOK miały, o ile 
dobrze pamiętam, 400 milionów na ewentualne ra-
towanie, jeżeli któryś ze SKOK znajdzie się w trud-
nej sytuacji. To pokazuje, że gdyby nie wejście pod 
nadzór KNF i współpraca z Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym, te trudności SKOK byłyby o wie-
le, wiele większe, niż są dzisiaj. Panie Marszałku, 
Szanowni Państwo, to tak gwoli przypomnienia roli, 
jaką Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni w naszym 
systemie bankowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz ja chciałbym zabrać głos.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chcę się zwrócić do pewnego pana, młodego 

człowieka, który po mszy w Gdańsku Osowej zwrócił 
się do mnie z pretensjami, że my, obejmując SKOK 
gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
tworzymy atmosferę, która dąży do zniszczenia tych 
spółdzielczych kas. Starałem się mu wytłumaczyć, że 
tak nie jest, że to daje gwarancje dla takich obywateli 
jak on, którzy złożyli swoje oszczędności w SKOK 
i że bez tej gwarancji w sytuacji upadłości SKOK oni 
mogą te pieniądze stracić. Przyznam, że to była roz-
mowa nieprzyjemna, on nie przyjmował moich argu-
mentów. Byłem pewien, że kierował się informacjami, 
które otrzymał z jednego źródła. To nie było dobre 
źródło. Można powiedzieć, że to było zatrute źródło, 
bo jeżelibyśmy je uwzględnili i ja oraz większość 
z nas zagłosowałaby przeciwko objęciu gwarancjami 
wkładów w SKOK, na ogólnych zasadach, to znaczy 
takich, że wkłady do 100 tysięcy euro są gwaranto-
wane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli że 
banki gwarantują, poprzez swoje składki, że wspo-
mniane pieniądze nie przepadną wraz z upadkiem 
kasy spółdzielczej, to sytuacja po tych kilku upadło-
ściach byłaby znacznie, znacznie gorsza.

Panie Ministrze, w ubiegłym roku, gdzieś w paź-
dzierniku czy listopadzie, wiceprezes KNF mówił, 
że suma, która już została wypłacona, to 3 miliar-
dy 200 milionów zł. Potem słyszałem, że 3 miliardy 
400 milionów zł. Czyli znacznie więcej niż suma 
3 miliardów zł, którą wymienił pan minister.

Tak więc mam nadzieję, że ten młody człowiek, 
z którym przeprowadziłem wspomnianą krótką 
dyskusję, usłyszy to, co mówiłem. A przynajmniej 
dostarczę mu fragment dyskusji, w której wziąłem 
udział. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Jest w klubie Platformy Obywatelskiej tylu wybit-

nych specjalistów od SKOK, że aż zastanawiałem się, 
czy powinienem reagować na te zaczepki. Ale skoro 
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sam pan marszałek zechciał wypowiedzieć się w tej 
sprawie, to myślę, że jednak warto, żeby zobaczyć 
sprawy we właściwych wymiarach.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny i objęcie gwa-
rancjami depozytów, które są gromadzone przez 
Polaków we wszystkich instytucjach finansowych, 
depozytowych, w bankach czy w SKOK, to niewąt-
pliwie ważne dobro. I dobrze, że tak się stało. Wypłaty 
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do których 
był on zmuszony w ostatnich miesiącach, to na pew-
no wielkie zło. I źle się stało, że wspomniane środki 
trzeba było wypłacić.

No, ale jeśli spojrzeć… Oceniając wspomniane 
wydarzenia, trzeba zwrócić uwagę na praprzyczy-
nę tych wypłat. Na to, że przez wiele lat w Polsce 
funkcjonowali ludzie, którzy korzystali z parasola 
ochronnego najważniejszych ludzi w Polsce, najważ-
niejszych urzędników w Polsce, i którzy, jako byli 
agenci Wojskowych Służb Informacyjnych, mieli 
nie tylko, jak James Bond, licencję na zabijanie, lecz 
także licencję na okradanie. I szeroko z niej korzy-
stali. Ci ludzie, dzięki wysiłkowi wielu osób, którzy 
nie bali się zaryzykować zdrowia czy życia, teraz są 
w więzieniach. Mam nadzieję, że pan minister pro-
kurator generalny wyjaśni kwestię upadłości SKOK 
Wołomin czy kwestię upadłości banku spółdzielczego 
w Wołominie. Bo pamiętam, że jeszcze jesienią ubie-
głego roku obywatel Zbigniew Ziobro składał zawia-
domienie do prokuratury w tej sprawie. Wyjaśnienie 
tej historii, która była używana także w kampanii 
wyborczej, w sposób absolutnie haniebny, również 
przez obecnych tu na sali senatorów, będzie, jak my-
ślę, wielkim wstrząsem dla ludzi, którzy przebierają 
się teraz w szaty obrońców deponentów. Życzę tego 
wstrząsu. Będzie to ożywczy wstrząs dla naszego 
kraju. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dys-

kusji?
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Skieruję parę słów do pana senatora. Ja oczywi-

ście, Panie Senatorze, nie adresowałem tego perso-
nalnie do nikogo. Wiem, że mówię tutaj jako ten sze-
regowy specjalista od spraw SKOK, który przeżyje 
wstrząs, trudno. Chcę powiedzieć tak. Ja…

(Senator Grzegorz Bierecki: Pan się będzie mniej 
trząsł.)

Ja, Panie Senatorze, Szanowni Państwo, chcę coś 
powiedzieć i jeszcze raz powtórzyć. Ja myślę, że ta 
historia… O tym rozmawialiśmy. I ja mówiłem o tym 
tylko w tym kontekście, nie wpisując się w starą za-
sadę „uderz w stół, nożyce się odezwą”. Ja tylko mó-
wiłem o tym, że kiedy jako młody, w sensie stażu, se-
nator relacjonowałem ustawę o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym i objęcie tymże funduszem również 
SKOK… Przypomniałem atmosferę tej dyskusji. Ja 
nie mówiłem o tym, kto i kiedy wykorzystywał coś, 
Panie Senatorze, Szanowni Państwo, w kampanii wy-
borczej, bo to już jest historia. I można sobie spokojnie 
do niej wrócić i przeczytać, kto jakich argumentów 
używał, Panie Senatorze. Jednak chcę powiedzieć 
jeszcze raz to, nie wpisując się w retorykę, że tu ktoś 
kogoś straszy, że pan Ziobro ożywczo… My to wiemy 
i pan wcale nie musi nas zapewniać o tym, że pan 
prokurator Ziobro będzie na nas ćwiczył ożywczy 
wstrząs. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dziękuję za tę 
informację.

(Senator Grzegorz Bierecki: Już nie możemy się 
doczekać.)

No, nie możemy się doczekać. Przyjmujemy to 
z pokorą i czekamy na ten ożywczy wstrząs. Jeszcze 
raz chcę tylko zaznaczyć to, o czym mówił pan 
marszałek, że w mojej ocenie Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny… Kiedy jako młody stażem senator 
prezentowałem ustawę, nie rozumiałem jeszcze me-
chanizmu… tego, dlaczego tyle, powiem wprost, 
prawie nienawiści jest w stosunku do mojej oso-
by, która chce tak dobrze; przecież chcę tych ludzi, 
którzy oszczędzają w SKOK, wprowadzić do pol-
skiego systemu ochrony. Później to zrozumiałem. 
Dzisiaj również chcę zapewnić: Panie Senatorze, 
ja nic innego ani wtedy, ani teraz nie miałem na 
myśli w sensie politycznym. Jeszcze raz mówię, że 
dobrze się stało. I myślę, że ci, którzy rwali szaty, 
przemawiając z tej trybuny, i mówili, że nie należy 
tego robić, bo to jest zamach na polską firmę, na 
polskich obywateli itd., zamach na polskość… No, 
możemy wrócić do tej dyskusji. Ja chcę powiedzieć 
tak: dobrze, że ta dzisiejsza dyskusja o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym jest tak spokojna, bo jest 
to naprawdę ważny filar bezpieczeństwa dla wszyst-
kich obywateli, którzy oszczędzają czy to w SKOK, 
czy w innych bankach. A historia pokazała, że na 
poziomie 3 miliardów zł one były potrzebne, jakby 
w pierwszym etapie, który trwał 23 lata, i potrzebne 
były 3 miliardy w 2 lata krótkiego istnienia SKOK 
pod nadzorem KNF. Tylko tyle chciałem powiedzieć, 
Panie Senatorze, i aż tyle. Nie czuję się specjalistą 
od spraw SKOK…

(Senator Grzegorz Bierecki: To dobrze.)
…ale wiem jedno. Dobrze się stało, że SKOK zo-

stały włączone do ogólnych zasad polskiego systemu 
bankowego, który, jak powiedziałem, jest uznawa-
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ny, zgodnie z tym, co czytam, za jeden z bezpiecz-
niejszych, lepszych. I niech tak pozostanie po wsze 
czasy. A za ostrzeżenie dziękuję, Panie Senatorze. 
Przyjmujemy. Już zaczynamy się bać. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma przemówień do protokołu, tak?
Nie mamy też wniosków o charakterze legisla-

cyjnym.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach 
oraz ustawy o ochronie przyrody.

Tekst zawarty jest w druku nr 101, a sprawozdanie 
komisji w druku nr 101 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, panią 
senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowny Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Środowiska 

przedstawić sprawozdanie z posiedzenia, które odby-
ło się wczoraj, w sprawie poselskiej ustawy o zmianie 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, 
zawartej w druku senackim nr 101.

Projekt poselski wpłynął do Sejmu 12 lutego 
2015 r. 24 lutego skierowano go do pierwszego czy-
tania w komisji. Ustawę uchwalono 11 marca. Do 
Senatu wpłynęła ona w tym tygodniu.

Chcemy wyjść naprzeciw od dawna zgłaszanym 
potrzebom, wprowadzić jak najszybciej te długo ocze-
kiwane zmiany i stąd takie szybkie nasze procedowanie.

Celem podstawowym zmian wprowadzanych 
w ustawach jest udzielenie pomocy finansowej par-
kom narodowym oraz jednostkom samorządu teryto-
rialnego poprzez wprowadzenie możliwości przezna-
czenia na ich potrzeby środków z funduszu leśnego 
tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
„Lasy Państwowe”. Środki te będą przekazywane na 
ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami 

gospodarki leśnej oraz na wsparcie parków narodo-
wych w podejmowanych przez nie działaniach – na 
infrastrukturę, wykup nieruchomości – a także na 
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w sfi-
nansowaniu planów urządzenia lasu.

Celem niniejszej ustawy o lasach jest stworzenie 
możliwości osadzenia narodowego programu leśnego 
w krajowym porządku prawnym i umożliwienie mi-
nistrowi właściwemu do spraw środowiska podjęcia 
stosownych działań. Idea narodowych programów 
leśnych została wykreowana w 1992 r. wraz z kon-
cepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju w trakcie 
konferencji Narodów Zjednoczonych na temat śro-
dowiska i rozwoju. Narodowe programy leśne miały 
stanowić narzędzie polityki leśnej tworzone w opar-
ciu o współuczestnictwo, partnerstwo i współpracę 
wszystkich stron zainteresowanych w danym kraju 
zasobem naturalnym, jaki stanowią lasy. Większość 
krajów dostosowała się w tym względzie do zaleceń 
FAO i innych organizacji międzynarodowych zaj-
mujących się leśnictwem, wskazujących narodowe 
programy leśne jako dokumenty podnoszące rangę 
leśnictwa w ogólnych strategiach rozwoju. W Polsce 
dotychczas taki program nie został opracowany, m.in. 
z powodu braku podstawy prawnej.

Przedłożony przez grupę posłów projekt ustawy 
wychodzi naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez 
starostów problemom, a także oczekiwaniom parków 
narodowych. Zaległości w sporządzaniu podstawo-
wych dokumentów związanych z gospodarką leśną 
wpływały niekorzystnie na jej stan. Proponowane 
zmiany w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie 
przyrody umożliwią, jak już mówiłam wcześniej, prze-
znaczenie środków z funduszu leśnego na sporządzanie 
uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, co pozwoli 
starostom na usunięcie zaległości w tym zakresie.

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 2 lit. c tiret dru-
gie stanowić będzie wsparcie dla starostów będą-
cych ustawowymi organami nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa – art. 5 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa prowadzi się według uproszczonego planu 
urządzenia lasu. Dlatego jest to takie ważne. Według 
stanu na 31 grudnia 2014 r. tylko 71,5% takich lasów 
posiada dokumentację urządzeniową. Istniejące za-
ległości wpływają negatywnie na jakość gospodarki 
prowadzonej w tych lasach. Obecnie środki z fun-
duszu leśnego, stanowiące należności, kary i opłaty 
związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych 
oraz należności z tytułu przedwczesnego wyrębu 
drzewostanów, mogły być przeznaczone jedynie na 
badania naukowe i zadania z zakresu gospodarki le-



54
13. posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody 

(senator sprawozdawca A. Zając)

śnej w lasach będących w posiadaniu parków. Parki 
narodowe oprócz badań część swojej działalności 
podstawowej realizują na obszarach leśnych meto-
dami gospodarki leśnej.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, 
dajemy możliwość szerszego wykorzystania środków 
z funduszu leśnego na podstawie szczegółowych re-
gulacji zawartych w ustawie o lasach. Projektowana 
ustawa wspiera parki narodowe również przez roz-
szerzenie możliwości finansowania ich określonych 
działań, w tym takich jak tworzenie infrastruktury 
i wykup nieruchomości na gruntach w granicach 
parków. W art. 1 pkt 1 i 2 omawianej ustawy została 
wprowadzona korekta zapisu art. 57 i art. 58 ustawy 
o lasach w części dotyczącej zarządów parków naro-
dowych, które od 18 sierpnia 2012 r. były sprzeczne 
z aktualnym stanem prawnym, gdyż od 2012 r. parki 
z mocy prawa nabyły prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, które wcześniej oddano im w trwały 
zarząd. Zmianą tą porządkujemy błędny dotychczas 
system prawny w tym zakresie.

Parki narodowe jako państwowe osoby prawne 
i najwyższa forma ochrony w Polsce w ostatnich la-
tach nie dysponowały dostatecznymi środkami fi-
nansowymi na realizację nałożonych na nie zadań. 
Zmiany, które znalazły się w poselskim projekcie 
ustawy, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Komisja Środowiska na swoim posiedzeniu po-
zytywnie zaopiniowała projekt ustawy i proponuje 
podjęcie uchwały, czyli przyjęcie ustawy o zmianie 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Senator! Mam pytanie. Jak 

domniemywam, jest to projekt, który nie budzi żad-
nych kontrowersji, ale, jak sądzę, będzie następował 
dalszy ciąg prac, ponieważ tu są bardzo ogólne re-
gulacje dotyczące funduszu leśnego. A więc, jak 
sądzę – a rozmawiałem tutaj z panem ministrem 
– będzie ciąg dalszy prac, w efekcie których będą 
szczegółowe regulacje dotyczące podziału środków 

z tegoż funduszu leśnego. Bo, jak domniemywam, 
potrzeby poszczególnych powiatów są bardzo zróż-
nicowane, ale także gospodarka leśna jest bardzo 
zróżnicowana, jeżeli chodzi o całe terytorium pań-
stwa polskiego. To, co mnie szczególnie interesuje 
– ponieważ pochodzę z województwa, które w 50% 
jest zalesione – to jest to, czy ten poziom zalesienia 
także będzie miał wpływ na podział środków z fun-
duszu leśnego, szczególnie tam, gdzie ta gospodarka 
będzie intensywniej prowadzona. Bo, jak domnie-
mywam, możemy się spodziewać, że województwa, 
w których ta gospodarka będzie intensywnie, żywo 
prowadzona, te rejony państwa polskiego, transfer 
środków z funduszu leśnego będzie silniej zasilał. 
Bardzo dziękuję.

Senator Alicja Zając:

Ja myślę, że na to pytanie szczegółowo odpowie 
pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski.

Ale ja jeszcze w uzupełnieniu swojej wypowie-
dzi… Zapomniałam o jednym, ale ogromnie ważnym 
wątku. Mianowicie o Państwowej Radzie Ochrony 
Przyrody. Do tej pory Państwowa Rada Ochrona 
Przyrody liczyła 40 członków. Nie było możliwo-
ści rezygnacji z członkostwa w tej radzie, nie było 
również możliwości po śmierci członka rady wy-
brania w jego miejsce kolejnej osoby. Dlatego nale-
żało jak najszybciej sprecyzować zapisy dotyczące 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody. I w tej chwili 
w art. 96 te zmiany zostały zapisane.

Ja poproszę pana ministra o te szczegóły finan-
sowe. Jeżeli pan marszałek pozwoli, to w następnym 
etapie pan minister wyjaśni te dylematy odnoszące 
się do finansowania – bo to są szczegóły, którymi 
zarządza minister. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ale jesteśmy jeszcze na etapie pytań do sprawoz-
dawcy.

Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie naszemu 
sprawozdawcy?

(Senator Alicja Zając: Nie ma pytań. Dziękuję.)
Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Czy 

przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Do reprezentowania rządu… Witamy pana mi-
nistra Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego. Witamy, 
Panie Ministrze, i zapraszamy.

Rozumiem, że pytanie zadane przez pana sena-
tora zostało przekierowane do pana. Ale zaczynamy 
jeszcze od pytania, czy chce pan minister zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy.
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Tak, oczywiście. Połączę to w pewien sposób.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
To jest projekt poselski, ale on bardzo do-

brze wpisuje się w działania, które są planowa-
ne w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych już od 
pewnego czasu dofinansowuje parki narodowe, 
jednak dofinansowuje je w bardzo niewielkim 
stopniu, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy. Bo jeżeli 
chodzi o zakres finansowy, to w zeszłym roku 
dofinansowała parki narodowe kwotą 23 milio-
nów zł. Ustawa o lasach nie daje w chwili obecnej 
możliwości dofinansowania parków w większym 
stopniu, dlatego cieszymy się z proponowanej 
zmiany ustawy o lasach, bo ona da też możliwość 
finansowania innych przedsięwzięć w parkach na-
rodowych i poza parkami narodowymi. Mimo że 
Lasy Państwowe, jak wiadomo, są obłożone pewną 
daniną, którą muszą płacić do Skarbu Państwa, 
jednak są otwarte na dofinansowywanie zarów-
no parków narodowych, jak i innych gruntów, 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, np. 
będą mogły być dofinansowane zalesienia. Jeżeli 
chodzi o sam mechanizm rozdysponowywania 
środków i ich rozdzielania, zarówno w przypadku 
starostw, czyli finansowania uproszczonych pla-
nów urządzenia lasu, jak i parków narodowych, to 
dyrektor generalny Lasów Państwowych opracuje 
te zasady, to wszystko będzie ujęte w zarządzeniu 
dyrektora generalnego. Jaki to będzie mechanizm, 
na tym etapie trudno mi do końca powiedzieć. 
Myślę, że najpierw będzie musiało być zrobione 
konkretne rozeznanie w sprawie potrzeb – o to 
pytał pan senator – będą rozpoznane potrzeby 
poszczególnych województw, możliwości zale-
sień w poszczególnych województwach… Ja tylko 
wspomnę, że na chwilę obecną blisko 30% lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie 
posiada uproszczonych planów urządzania lasu. 
To powoduje, że właściciele tych lasów mają, że 
tak powiem, ograniczone prawo użytkowania 
własnych terenów. Bo jeżeli nie ma tych planów, 
to trudniej jest pozyskać drewno z takiego lasu 
i w związku z tym użytkować go na zasadach 
zrównoważonego rozwoju. A sporządzenie tych 
uproszczonych planów urządzenia lasu leży w ge-
stii starosty.

Jeżeli chodzi o inne zmiany, to należy podkre-
ślić, że część pieniędzy, o których tutaj mówimy, 
z których będą dofinansowane parki narodowe, bę-
dzie przeznaczona na wykup gruntów w parkach 
narodowych. Parki narodowe w chwili obecnej 

borykają się z pewnymi trudnościami, jeżeli cho-
dzi o wykonanie zadań ochronnych, ponieważ nie 
mogą wykonywać zadań ochronnych na gruntach, 
które nie stanowią ich własności, a często są to 
właśnie grunty bogate przyrodniczo, cenne przy-
rodniczo, występują tam gatunki roślin i zwierząt 
naturowych. Wykupienie tych gruntów będzie in 
plus, mówiąc ogólnie, dla aktywnej ochrony przy-
rody. Powiem tylko, że w 2015 r. parki narodowe 
wykupiły 840 ha gruntów, a na 2016 r. wykazały 
zasadność wykupu ponad 1 tysiąca ha. Dziękuję 
bardzo.

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 senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki jako pierwszy, bardzo pro-
szę.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie pytanie, jednak będę 

kontynuował… Zgadzam się z panem, że inwentary-
zacja będzie punktem wyjścia do zbudowania tego 
programu, ale przyzna pan, że wpływy do funduszu 
leśnego także chyba będą – tak wynika z analizy 
zapisów ustawy – pochodzić zwłaszcza z tych czę-
ści państwa polskiego, w których gospodarka leśna 
jest szczególnie mocno prowadzona. I teraz pytanie 
jest takie: czy będzie jakaś relacja pomiędzy prowa-
dzeniem gospodarki leśnej w danej części państwa 
polskiego i…

(Senator Bogdan Borusewicz: Pozyskaniem pie-
niędzy.)

Tak.
…I de facto potem wydawaniem tych pieniędzy 

z funduszu leśnego w tym, a nie innym miejscu pań-
stwa polskiego. To jest pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy parków. Co jest źródłem zakupu, 
z czyich rąk de facto, mówiąc tak kolokwialne, parki 
narodowe zakupują tę ziemię? Czy to są, nie wiem, 
jednostki samorządu terytorialnego, czy także – i jaka 
jest struktura tej ziemi – właściciele prywatni, czyli 
osoby fizyczne? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Parki narodowe wykupują grunty położone 
na ich terenie od osób prywatnych. Zdarzają się 
tam jakieś przejęcia od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, ale w tej chwili już raczej 
rzadziej.

Jeżeli chodzi o kwestie, o których wcześniej pan 
mówił, finansowania zalesiania, to tak jak mówię, 
to jest projekt poselski i do końca w tej chwili nie 
jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie funk-
cjonowało. Tak jak mówiłem panu przed chwilą, 
powierzchnia lasu w danym regionie nie przekłada 
się na możliwości zalesiania. Tutaj w grę wchodzi 
bardzo wiele czynników, w przypadku obszarów 
naturowych ‒ ocena oddziaływania na środowi-
sko na niektórych terenach. Tak że to jest bardzo 
skomplikowane. Na pewno te pieniądze będą roz-
dysponowywane w miarę potrzeb i będzie to ro-
bione uczciwie i transparentnie. Tak mogę dzisiaj 
powiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy chce pan jeszcze dopytać?
(Senator Waldemar Sługocki: Ja później, Panie 

Marszałku. Chcę zachować sekwencję.)
Pan Marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ta inicjatywa ustawodawcza jest 
chyba związana z konfliktem wokół jednego z parków 
narodowych. Tak czy nie?

(Senator Alicja Zając: Nie, nie, to w ogóle nie o to 
chodzi.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Andrzej Szweda-Lewandowski: Nie.)

Nie? No to nie jest to aktualne… Pytam, bo pan, 
Panie Ministrze, powinien to wiedzieć, mieć większą 
wiedzę niż ja. Czyli ona nie jest związana z konflik-
tem wokół Białowieskiego Parku Narodowego, który 
był. Dobrze.

To chcę zadać inne pytanie. Ponieważ była in-
formacja, że Białowieski Park Narodowy albo lasy 
wokół Białowieskiego Parku Narodowego mają być 
podzielone na 3 części, chciałbym wiedzieć, na jakiej 
zasadzie będzie się odbywał ten podział na 3 części, 
jakie to będą 3 części czy 2 części. Na jakiej zasadzie 
ma się odbyć ten podział? Czy według zniszczenia 
drzew przez gradację kornika czy to będzie jakiś 
inny podział? Chodzi o te cięcia związane z gradacją 
kornika.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

To znaczy sprawa nie jest taka prosta. Pan marszałek 
mówi o wypowiedzi pana ministra, który zapropono-
wał pewne rozwiązanie tak, żeby można było w spo-
sób zrównoważony gospodarować na tym obszarze. 
Tutaj wyjściem przede wszystkim musi być dogłębna 
inwentaryzacja przyrodnicza tego obszaru. W Puszczy 
Białowieskiej jest taka sytuacja, że mamy tam praktycz-
nie wszystkie formy ochrony przyrody, które występu-
ją na świecie. Mamy dziedzictwo UNESCO, dyplom 
Europy, mamy Naturę 2000, rezerwaty przyrody itd. 
I te formy ochrony przyrody wymagają odmiennych 
działań, jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, która 
występuje na ich terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza, 
która była robiona do planu zadań ochronnych właśnie 
tego obszaru, była robiona 5 lat temu, przed tym, co się 
stało później. W związku z tym tę inwentaryzację trzeba 
dogłębnie powtórzyć i dopiero wtedy będzie można 
wydzielić obszary, które będą użytkowane aktywnie, 
czyli na których będzie prowadzona ochrona przyro-
dy w sposób aktywny, i te obszary, na których będzie 
ochrona bierna. Dzisiaj nie jestem w stanie tego zrobić, 
będziemy nad tym pracować.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
aktywna ochrona, o której pan mówi to cięcie? Tak 
czy nie?)

(Senator Alicja Zając: Nie!)
Nie, nie.
(Senator Bogdan Borusewicz: To dobrze.)
Nie, Panie Marszałku, aktywna ochrona… Podam 

przykład. Jednym z siedlisk przyrodniczych, dla któ-
rych był utworzony obszar Natura 2000, jest dąbrowa 
świetlista. Jest to las dębowy, w którym nie występu-
je podszyt, a występuje bardzo, bardzo bogate runo 
w postaci wielu gatunków roślin zielnych. Jest to 
jedno z najbogatszych zbiorowisk roślinnych, jakie 
występują w Polsce. Aby utrzymać to zbiorowisko, 
trzeba wycinać wszelkiego rodzaju odrosty, krzewy 
i pewne gatunki traw, które pojawiają się w dnie tego 
lasu. To jest zbiorowisko antropogeniczne. Ono po-
wstało przez aktywne zrównoważone użytkowanie, 
powstało dlatego, że był tam prowadzony wypas by-
dła. Jeżeli tego zaprzestaniemy, to wejdzie tam grab, 
właściwie w większości płatów tego zbiorowiska na 
tym obszarze już ten grab wchodzi i zacienia. Z tego 
powodu zmienia się runo, nie ma siedliska priory-
tetowego i wielu gatunków priorytetowych roślin, 
a Komisja będzie nas z tego rozliczała. W przypadku 
takich obszarów konieczna jest aktywna ochrona.
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państwo uwzględniać intensywność prowadzonej 
gospodarki, rozumiem, że środki transferowane 
na budowę, reperację infrastruktury uszkodzonej 
w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej będą 
trafiać w wielkościach wprost proporcjonalnych 
do intensywności prowadzonej gospodarki.

Sytuacja wygląda tak. Pan senator był uprzejmy na-
zwać to haraczem, ja tak bym tego nie zdefiniował. Część 
środków trafiła do programu budowy dróg gminnych 
i powiatowych, ale proszę zwrócić uwagę, że później 
na podstawie określonego algorytmu środki te trafiły 
do poszczególnych województw. Tyle że udział różnych 
województw jest bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o ge-
nerowanie dochodów wynikających z gospodarki leśnej. 
Dlatego chciałbym zapytać pana wprost, Panie Ministrze, 
czy uwzględnicie to, że drogi niszczone są przede wszyst-
kim w tych miejscach państwa polskiego, w których ta 
gospodarka jest niezwykle intensywna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Panie Senatorze, proszę dobrze przeczytać ten 
artykuł. On mówi o infrastrukturze związanej z pro-
wadzeniem gospodarki leśnej, realizowaniu celów 
ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej, ale 
na terenach parków narodowych, na gruntach nale-
żących do parków narodowych, tu nie jest to rozsze-
rzone na grunty obce. Z tego, co wiem, pan dyrektor 
Tomaszewski zamierza podjąć pewne działania, aby 
współpracować lokalnie, m.in. w tym celu, o którym 
pan mówił, czyli kooperować z samorządami, aby 
remont pewnych dróg był dofinansowywany przez 
Lasy Państwowe, ale w tej kwestii – tak jak mówię 
– trzeba dobrze rozeznać sprawy finansowe. W każ-
dym razie w rozmowie ze mną powiedział o tym, 
że zamierza tę współpracę, że tak powiem, ożywić.

(Senator Waldemar Sługocki: Bardzo dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj, proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam 2 króciutkie pytania wynikające z pana wy-

powiedzi, po części już uzyskałem na nie odpowiedź. 
Dobrą tradycją była kwestia współpracy samorządów 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku, czy ma pan jeszcze jakieś py-
tanie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, dziękuję.)
W kolejności pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie, jeśli chodzi o na-

łożony w poprzednich latach na Lasy Państwowe ha-
racz i obecne 2%. Czy to spowodowało jakąś poważną 
dezorganizację budżetu Lasów Państwowych i czy jest 
rozważana sytuacja, w której można by od tego odejść?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Na pewno kondycja Lasów Państwowych jest zu-
pełnie inna niż wtedy, gdy tego, jak to pan nazwał, 
haraczu nie było. Wtedy na dofinansowanie parków 
narodowych na pewno mogłaby być przeznaczona 
większa kwota.

Jeżeli chodzi o odejście od tego, to nie do mnie 
należy ta decyzja. Ja tu nie jestem… To muszą być 
decyzje podjęte na płaszczyźnie rządowej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Sługocki, proszę o pytanie.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze! Ja myślę, że zadam pytanie, na które 
będzie pan mógł odpowiedzieć, a mianowicie do-
tyczące art. 58 pkt 2 ppkt 3, chodzi o tworzenie 
infrastruktury niezbędnej do prowadzenia go-
spodarki leśnej. Z uporem maniaka będę wracał 
do terenów zalesionych w Polsce. Sytuacja jest 
taka, że tam, gdzie prowadzi się intensywną go-
spodarkę leśną, to oczywiście Lasy Państwowe 
korzystają z dróg publicznych, w tym wojewódz-
kich, powiatowych, gminnych, i częstokroć do-
chodzi do tego, że te drogi w wyniku poruszania 
się po nich ciężkiego sprzętu z drewnem są de-
gradowane, są po prostu niszczone. Z tego, co 
rozumiem, chociaż w tym kontekście będziecie 
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z Lasami Państwowymi, jeśli chodzi o infrastrukturę. 
Rozumiem, że dzięki temu zwiększeniu funduszu 
w niektórych zakresach ta współpraca będzie miała 
efekt wymierny w postaci wspólnych nakładów na… 
Proszę powiedzieć tak ogólnie, ja nie oczekuję żad-
nych szczegółów. To jest pierwsza rzecz.

Druga sprawa, Panie Ministrze, dotyczy tego, jak to 
mówił pan senator Ryszka, haraczu nałożonego na Lasy 
Państwowe. Kwoty wpłacone przez lasy do państwowej 
kasy mogłyby zostać przeznaczone na jakieś dodatkowe 
zadania, które mogłyby wykonywać lasy. Czy mógłby 
pan minister podać, w jakiej kondycji finansowej była 
firma Lasy Państwowe na koniec roku 2015, a jeśli nie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Andrzej Szweda-Lewandowski: Nie.)

…to poproszę o odpowiedź na piśmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Na piśmie, oczywiście. Taka informacja… Ja w tej 
chwili nie chciałbym się pomylić, ale mamy to przy-
gotowane.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja nie jestem człon-
kiem komisji, ale jeśli mógłbym prosić… Dziękuję 
bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa chce zadać pytanie?
(Senator Alicja Zając: Ja.)
Pani senator Zając, bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, w czasie posiedzenia Komisji 

Środowiska mówiliśmy o tym, jak duże jest oczeki-
wanie na te środki z funduszu leśnego. Pan mówił, że 
żeby je uruchomić, musi być odpowiednia procedura, 
czyli muszą zostać przygotowane rozporządzenia. 
Jak szybko możemy się tego spodziewać? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Nie rozporządzenia, ale… Sprawa jest łatwiej-
sza, bo chodzi o zarządzenia dyrektora generalnego, 
które właściwie już są przygotowywane. W zeszłym 
roku Lasy Państwowe dofinansowywały parki. Te 
zarządzenia są w tej chwili… Jak tylko pan dyrek-

tor Tomaszewski dowiedział się, że jest propozy-
cja poselskiego projektu zmiany ustawy o Lasach 
Państwowych, to usiadł do roboty. Lasy już w tej 
chwili to przygotowują i to będzie bardzo szybko, po-
nieważ… Parki narodowe zgłaszają projekty zgodnie 
ze starymi przepisami, czyli przepisami z poprzed-
niego roku. Myślę, że to kwestia niecałego miesiąca, 
może 2 czy 3 tygodni. To musi być zrobione szybko 
i już jest robione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Kto chciałby zadać pytanie przedstawicielowi rzą-

du? Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Szweda-Lewandowski: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Dyrektorze!
Zmiana procedowanej ustawy dotyczy głównie 

dzielenia się pieniędzmi z funduszu leśnego wypra-
cowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
tak, aby w ramach tak zwanego finansowania sko-
jarzonego mogły z nich korzystać parki narodowe 
na ochronę przyrody w gospodarce leśnej czy też 
na przykład można było nimi wesprzeć samorządy, 
jeśli chodzi o plany urządzania lasu. W tym drugim 
przypadku, jak tu już było mówione, starostowie będą 
mogli wystąpić do dyrekcji Lasów Państwowych o re-
finansowanie planu urządzenia lasu. Można tu dodać, 
że 30% lasów będących w gestii samorządów takich 
planów dotąd nie posiada.

Ustawa wspomina również o przygotowaniu przez 
ministra środowiska narodowego programu leśne-
go, a także jest w niej mowa o Państwowej Radzie 
Ochrony Przyrody, a mianowicie o tym, że minister 
może powoływać i odwoływać jej członków. Przez 
panią senator Zając został odpowiednio omówiony 
problem braku jednego z członków, który jest ko-
niecznie potrzebny do… Powołanie takiego członka 
jest koniecznie potrzebne dla celów przygotowywanej 
konferencji o Morzu Bałtyckim.

Generalnie w ustawie chodzi o sprecyzowanie 
podstawowego zadania funduszu leśnego, jakim jest 
wyrównywanie niedoborów w nadleśnictwach, nie-
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(senator C. Ryszka) wała krytyczny raport dotyczący funkcjonowania 
Lasów Państwowych w latach 2011–2013, a więc pod 
zarządem koalicji PO-PSL. Jednak, mimo krytycz-
nych uwag, sytuację finansową Lasów Państwowych 
kontrolerzy NIK ocenili jako stabilną i dobrą. Ale 
mimo to w prorządowych wówczas mediach uderzo-
no w leśników, przedstawiano ich jako zachłannych 
na pieniądze funkcjonariuszy, którzy na potęgę wy-
cinają lasy. Krótko mówiąc, była to próba podko-
pania zaufania społeczeństwa do instytucji Lasów 
Państwowych, które od ponad 90 lat dobrze zarzą-
dzają lasami w Polsce.

Przejdę teraz do wniosków. Powinniśmy bronić 
polskich lasów, dążyć do bezwarunkowego zakazu 
prywatyzacji Lasów Państwowych, walczyć o ogra-
niczenia w sprzedaży obcokrajowcom naszej ziemi 
rolnej i leśnej, wzmacniać ekonomicznie przedsię-
biorstwo Lasy Państwowe i w przyszłości odejść od 
dodatkowego haraczu, jaki Lasy Państwowe muszą 
płacić Skarbowi Państwa.

Uważam, że nikt nie zna sytuacji lasów i parków 
narodowych lepiej niż leśnicy. I chciałbym się tutaj 
odnieść także do głośnej obecnie sprawy Puszczy 
Białowieskiej, jako że w jej przypadku też będą po-
trzebne duże pieniądze z funduszu leśnego i innych. 
Puszcza obumiera z powodu zaatakowania przez 
ogromną formację kornika drukarza, który niszczy 
drzewa. Doprowadziło to już do zmiany stosunków 
wodnych, a przez to zagrożone są pewne gatunki 
roślin, także te objęte ochroną w ramach programu 
Natura 2000. Jak wiemy, ekolodzy i część mediów 
nie godzą się na żadne interwencje, twierdząc, że 
leśnicy chcą przeprowadzić ogromną i niepotrzebną 
wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Wiem, że 
w Ministerstwie Środowiska powołano specjalny 
sztab, aby nie doszło do zmarnowania wielkiego 
dziedzictwa kulturowego narodu, jakim jest Puszcza 
Białowieska. Na szczęście nauka leśna na całym 
świecie za jedyną metodę w walce z kornikiem 
drukarzem uznaje natychmiastową wycinkę cho-
rych drzew. Badania przeprowadzone przez zespoły 
ochrony lasu w Polsce udowadniają także, że z po-
wodu 1 zainfekowanego świerka pozostawionego 
w lesie uśmiercanych jest następnie 30. Widać to 
doskonale w Puszczy Białowieskiej, która w wielu 
obszarach potrzebuje aktywnej ręki ludzkiej, aby 
można było ochronić gatunki drzew, roślin i siedlisk. 
Dlatego należy leśnikom umożliwić podejmowa-
nie działań, które mogłyby zminimalizować skalę 
rozpadu drzewostanu i degradację siedlisk. Miedzy 
innymi temu celowi ma służyć także obecna zmiana 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 
Odpowiednie zarządzanie lasami pozwoli na dalszy 
ich rozwój.

Dopowiem tu, że polskie Lasy Państwowe zostały 
w 2013 r. wyróżnione przez UNESCO za ochronę 

doborów powstających przy realizacji zadań gospo-
darki leśnej z tytułu zróżnicowanych przyrodniczo-
-ekonomicznych warunków gospodarowania, a także 
kierowanie pieniędzy na wspólne przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
czyli na badania naukowe, tworzenie infrastruktu-
ry, sporządzanie planów urządzenia lasu, na wykup 
gruntów przy parkach narodowych, o czym wspomi-
nał pan minister.

Zmiany w ustawie są bardzo ważne, zwłaszcza 
w aspekcie, co chcę przypomnieć, nałożenia przez 
poprzedni rząd PO-PSL haraczu – ja to nazywam ha-
raczem – na Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe”, a tym samym zabrania mu skumulowa-
nego kilkuletniego zysku przeznaczonego na rozwój. 
Przypomnę, że było to 800 milionów zł w 2014 r. 
i 800 milionów zł w 2015 r., a od obecnego roku jest 
to 2% od przychodu, bez względu na to, czy zysk bę-
dzie, czy też nie. Ta decyzja doprowadziła, jak sądzę, 
do poważnej destrukcji Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „Lasy Państwowe”. Nie wiem, czy mogę tak 
powiedzieć, ale omal nie doprowadziła go do niewy-
dolności finansowej.

Warto przypomnieć, że wcześniej, a dokładnie 
w 2011 r., ta sama opcja polityczna, PO-PSL, zamie-
rzała włączyć Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe” do sektora finansów publicznych, co spo-
tkało się z ogromnym protestem. Zebrano, przypomnę, 
1 milion 200 tysięcy podpisów z wnioskiem o referen-
dum. I sprawa zakończyła się cichym wycofaniem się 
koalicji rządzącej ze wspomnianego pomysłu. 

Przypomnę jeszcze, że wcześniej, w latach rzą-
dów AWS-UW, premier Jerzy Buzek zaproponował 
stworzenie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
„Lasy Państwowe” jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa. Na szczęście ta próba zakończyła się nie-
powodzeniem, dzięki spontanicznej akcji, społeczne-
mu protestowi. Znowu tak na marginesie dodam, że 
wszystkie powołane przez premiera Jerzego Buzka 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa zostały naj-
pierw sprywatyzowane, następnie sprzedane, nierzad-
ko za przysłowiową złotówkę, i na koniec zniszczone. 
Obecnie nie ma na rynku ani jednej takiej spółki. 
A lasy ocalały.

Dobrze pamiętać, że stanowią one 1/4 terytorium 
kraju, czyli 7,5 mln ha, z drewnem o wartości ponad 
400 miliardów zł. Co ważne, pod lasami znajdują się 
zasoby energetyczne: węgiel kamienny, węgiel bru-
natny, gaz łupkowy, przebogate zasoby geotermalne. 
Jakiż to łakomy kąsek dla wszelkiego pokroju „uzdro-
wicieli” polskiej gospodarki – takim był, przypomnę, 
dawny Leszek Balcerowicz.

W odniesieniu do zmian w procedowanej ustawie 
przypomnę, że Najwyższa Izba Kontroli opubliko-
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przyrody realizowaną w ramach zrównoważonej go-
spodarki zasobami naturalnymi.

Obecny model zarządzania jest dobry, godzi 
wszelkie formy ochrony – ochronę ścisłą, czynną 
i krajobrazową w Białowieskim Parku Narodowym 
i w rezerwatach przyrody oraz ochronę czynną na 
terenach pozostałych. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy kompetencje praktycznie do-

wolnego powoływania i odwoływania członków 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody daje ministro-
wi właściwemu do spraw środowiska. Ja nie widzę 
żadnego uzasadnienia dla udzielenia ministrowi ta-
kich uprawnień. Nie może być tak, że rada, która ma 
być organem doradczym, będzie w 100% zależna 
od woli ministra, którego pracę, a nawet więcej niż 
pracę, bo i merytoryczne podstawy będzie oceniała. 
Rada, z założenia złożona z przedstawicieli środowisk 
naukowych, praktyków i działaczy przyrodniczych, 
ekologów, powinna mieć zapewnioną gwarancję nie-
zależności swego funkcjonowania bez względu na to, 
czy artykułowane opinie będą się ministrowi podoba-
ły, czy nie. Zatem minister powinien być ostatnią oso-
bą, która decyduje o odwołaniu członka rady, a jeżeli 
już ma to robić, to powinny być podane konkretne, 
merytorycznie uzasadnione sytuacje, które mu takie 
prawo dają. A w przypadku tej ustawy oddaje się los 
rady woluntarystycznej decyzji ministra, bez koniecz-
ności jakiegokolwiek jej uzasadnienia.

Na pytanie o powód zastosowania takiego rozwią-
zania usłyszałem, że minister musi mieć możliwość 
dopasowywania rady do zmieniających się potrzeb. 
To, proszę państwa, trochę tak, jakby ktoś komuś dał 
las, bo mu się dostęp do grzybów należy. Nie trzeba 
ministrowi oddawać władzy nad radą, by umożliwić 
mu powoływanie do rady specjalistów na czas po-
trzebny do ściśle określonych zadań. Art. 96 projektu 
ustawy wymienia literalnie przypadki, w których na-
stępuje ustanie członkostwa w radzie. Bez problemu 
do katalogu tych przypadków można dodać punkt 
dający prawo powołania członka rady na czas przy-
gotowywania konkretnego dokumentu i mówiący 
o ustaniu członkostwa po zakończeniu zadania. Takie 
rozwiązanie będzie odpowiedzią na zgłaszaną przez 
ministra potrzebę dokooptowywania do rady specja-
listów potrzebnych na pewien czas, a jednocześnie da 

radzie luksus pracy zgodnej z własnym sumieniem, 
bez zastanawiania się, czy wyrażane poglądy podo-
bają się ministrowi.

Przytaczany w trakcie posiedzenia Komisji 
Środowiska argument, że praca w radzie jest dzia-
łaniem społecznym – a więc w domyśle: nie będzie 
bojów o obecność w radzie – nie jest usprawiedliwie-
niem dla uprawnień dawanych ministrowi, za to jest 
obraźliwy dla ewentualnych członków rady. Jestem 
przekonany, że dla środowisk, których udział w radzie 
jest oczekiwany, ważniejszy od jakiejś diety jest fakt 
możliwości nieskrępowanej wypowiedzi na temat 
sfery, która jest dla nich ważna. I tego prawa nie moż-
na im odbierać. A stwarzając ministrowi furtkę do 
kreowania rady, której poglądy będą dla ministerstwa 
wygodne, wręcz zachęca się go do stosowania innych 
kryteriów niż kryterium merytoryczności.

Zasadą powinno być powoływanie rady na 
określoną z góry kadencję. Skoro projektodawca 
nie przyjął tej zasady, wnoszę o wprowadzenie do 
art. 2 lit. b projektu ustawy punktów o brzmieniu: 
po ust. 1b dodaje się ppkt 1 w brzmieniu: „Minister 
właściwy do spraw środowiska ma prawo powołania 
członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska 
na czas potrzebny do realizacji zadania, do którego 
członek został powołany”; po ust. 1c dodaje się ppkt 1 
w brzmieniu: „odwołanie członka rady przez mini-
stra właściwego do spraw środowiska” zastępuje się 
brzmieniem „ustania przyczyny, dla której członek 
został powołany”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ta dyskusja jest ważna dlatego, że jest o Lasach 

Państwowych, i dlatego, że dotyczyła poprzedniej 
kadencji, w związku z tym chciałbym parę słów skie-
rować szczególnie do państwa, którzy są tu pierw-
szą kadencję, ale również do pana senatora Ryszki, 
który przypomniał nam niektóre ruchy i decyzje 
z poprzednich lat, wspominając prawie że historię 
Rzeczypospolitej z naczelnym hasłem: brońmy lasów. 
Cofając się w niedaleką przeszłość, chcę powiedzieć, 
Panie Senatorze, że proponuję, byśmy wrócili – co by-
łoby ważnym tematem podczas obrad naszego zgro-
madzenia w Poznaniu – aby zadać sobie pytanie, co 
Mieszko, przyjmując chrzest, sądził o polskich lasach. 
Bo był i Balcerowicz, i Mazowiecki, ale myślę, że 
ciekawa byłaby historia o tym, co Mieszko sądził 
o polskich lasach, o tym, żeby chronić polskie lasy 
przed zaborcami. To po pierwsze.
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Po drugie, chciałbym, Panie Senatorze, kilka 
spraw przypomnieć, bo pamięć ludzka jest ulotna. 
Te 1 milion 200 tysięcy podpisów, Panie Senatorze… 
O ile wiem, Polacy podpisywali się pod pytaniem: 
czy jesteś za prywatyzacją lasów, czy jesteś przeciw. 
I oczywiście te 1 milion 200 tysięcy osób podpisa-
ło się, Panie Senatorze, pod wnioskiem, aby lasów 
w Polsce nie prywatyzować. Ja też tam prawdopo-
dobnie się podpisałem, bo też tak uważam i też je-
stem przeciwny prywatyzacji polskich lasów. Tylko 
chcę również powiedzieć, że to, co państwo mówicie 
– co zresztą pan prezydent oferował w referendum 
– że pozostawienie takiej struktury organizacyjnej 
Lasów Państwowych jak dzisiaj, co było przedmiotem 
dyskusji… Faktem jest również to, że dzisiaj lasy 
w Polsce można prywatyzować – tylko decyzja mi-
nistra i możemy polskie lasy sprzedawać w różnych 
częściach. Żeby to było wiadome, że taka możliwość 
istniała, istnieje i ta forma, o której państwo mówili-
ście: tak, pozostawić tę formę, jako jedyną, najlepszą 
w Europie, również na taką operację pozwala. Więc 
to jest kwestia woli politycznej, mam nadzieję, że jej 
nigdy nie będzie. Przypomnę również, że to właśnie 
środowisko polityczne Platformy Obywatelskiej pro-
ponowało zapis w konstytucji o zakazie prywatyzacji. 
Skończyło się, jak się skończyło, w każdym razie chcę 
zadeklarować, Szanowni Państwo, Panie Senatorze, 
że te osoby ze środowiska politycznego Platformy 
Obywatelskiej, które znam, opowiadają się przeciwko 
prywatyzacji Lasów Państwowych.

Teraz na pytanie, czy my chcielibyśmy doprowa-
dzić do upadku tak dobrze funkcjonującego przed-
siębiorstwa… Bo pan podał przykład, że było wiele 
przedsiębiorstw przekształconych w spółki, a jak je 
przekształcono w spółki, to od razu padały. Chcę 
powiedzieć kilka prawd następujących: to nie for-
ma prawna decyduje o jakości zarządzania, chociaż 
ma duży wpływ. To po pierwsze. Po drugie, myślę, 
że dostaniemy od pana ministra wyniki finansowe 
firmy Lasy Państwowe za rok poprzedni. Jak będzie 
w komisji dyskusja o lasach i ich kondycji finansowej, 
o tym, co jest dobre, co złe, to chętnie jako nieczłonek 
komisji przyjdę na to posiedzenie i zabiorę głos, jako 
że uczestniczyłem w pracach poprzedniego zespołu 
do spraw między innymi lasów.

Ale chcę również powiedzieć, że moja osobista 
wiedza – chociaż wrażenie może być złudne – o pol-
skiej firmie Lasy Państwowe, Panie Senatorze, jak 
to oglądam jak Polska długa i szeroka, wskazuje, 
że ta firma jest w dobrej kondycji. Wtedy się widzi, 
jak są zagospodarowane tereny, nieruchomości… To 
wszystko, czym zarządzają dzisiaj leśnicy, jest w bar-
dzo dobrej kondycji. Więc nie można powiedzieć 
i nie mówmy o tym, że ten – w cudzysłowie – haracz 

zapłacony nie nam, tylko polskiemu społeczeństwu… 
To są pieniądze, które wpłynęły do polskiego bu-
dżetu i zostały wydane w znacznej części, o czym 
mówił pan senator Sługocki, na zadania związane 
z infrastrukturą drogową. Nie wiem, czy pan już tu 
był, Panie Senatorze, kiedy walczyliśmy o to, żeby 
te pieniądze na ten cel przeznaczać. Była to również 
ciężka walka.

Chcę też powiedzieć, że wtedy, kiedy rozmawia-
liśmy o części tych pieniędzy, które miałyby wpły-
nąć do budżetu państwa, to, jak pamiętam, chyba 
1 miliard 700 milionów czy 2 miliardy 700 milionów 
Lasy Państwowe miały zdeponowane na koncie. No, 
można powiedzieć: mogli wydawać, toby im wtedy 
nie zabrali. Właśnie nie, chwała lasom, że wydawa-
li wtedy, kiedy było to potrzebne, na wyznaczone 
cele, na program związany z lasami. Te pieniądze 
były na koncie i one zostały wzięte w dużej części 
do budżetu. Oczywiście, gdyby one były, to ma pan 
rację, zostałyby spożytkowane na inny cel. Ale nie 
mówmy, że zostało zubożone dobrze funkcjonujące 
przedsiębiorstwo.

Pan mówi, że chcielibyśmy czy co niektórzy chcie-
liby wykopać przepaść między leśnikami a resztą 
społeczeństwa. Nie bójmy się i skoro dzisiaj patrzymy 
na kondycję finansową Lasów Państwowych – mam 
nadzieję, że zobaczymy, jaka jest kondycja finansowa 
Lasów Państwowych za rok 2015, a jestem przeko-
nany, że będzie dobra, i to bardzo dobrze – to odpo-
wiedzmy też sobie na inne pytanie. Otóż gdy popa-
trzymy na średnie wynagrodzenie, to zobaczymy, że 
najwyższe wynagrodzenie dzisiaj jest w górnictwie. 
A wie pan, jaka grupa ma drugie wynagrodzenie 
w Polsce? Leśnicy. I dobrze. Firma dobrze funkcjo-
nuje, są dobrze opłacani pracownicy, z dobrą śred-
nią, firma ma dobre efekty i płaci jeszcze, jak pan 
to określił, haracz do budżetu państwa. Ale przecież 
nic prostszego – możecie państwo obniżyć płacony 
podatek, nic nie stoi na przeszkodzie. 

I wspomnę również inny przedmiot dyskusji 
o haraczu – może będzie też ta dyskusja – podatek 
od kopalin, to 2 miliardy zł, głównie od wydobycia 
miedzi. Przecież dzisiaj państwo macie pełnię władzy. 
Niech przyjdzie pan minister i powie z tej trybuny: 
od stycznia czy od lutego, od marca obniżam o 2 mi-
liardy zł podatek miedziowy, obniżam wszystkie po-
datki związane z lasami i podwyższam dwukrotnie 
wynagrodzenia. 

Odwagi, Panowie! Nie zwalajcie wszystkiego na 
Chrobrego, Łokietka, Mazowieckiego, Balcerowicza 
i innych. Dzisiaj wszystko jest w waszych rękach. 
I dlatego przegraliśmy w niektórych sprawach, że 
robiliśmy źle. Dlatego zróbcie dobrze i nie wspomi-
najcie już, Panie Senatorze, o tych, którzy mieli dobre 
chęci, a czasami, mówiąc delikatnie, się mylili, cho-
ciaż w mojej ocenie robili to dobrze. Dziękuję bardzo.
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(Senator Waldemar Bonkowski: Tylko nie prze-
szkadzajcie.)

(Senator Czesław Ryszka: O, o właśnie!)
Panie Senatorze, obiecuję, że nie będę przeszka-

dzał. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? 

Nie widzę chętnych.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ambrozik 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.*
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Wcisła.
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków o charakterze legi-
slacyjnym?

Skoro tak, to zapraszam, Panie Ministrze. 
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Jeżeli chodzi o poprawkę, którą wniósł pan 

senator, i argumentację dotyczącą tej poprawki, 
to w chwili obecnej, tak jak to mówiłem na po-
siedzeniu komisji, funkcjonuje na prawie takich 
samych zasadach, jakie są proponowane w tym 
zapisie zgłoszonym jako poprawka, krajowa rada 
ocen oddziaływania na środowisko. Tam minister 
też ma prawo powoływać i odwoływać. To jest 
jedna sprawa.

Druga sprawa. Takie czasowe powoływanie i od-
woływanie to jest… Myślę, że nie tędy, droga, bo nie 
wiadomo, kiedy dany ekspert znowu będzie potrzeb-
ny, kiedy będzie konieczny. Jest kwestia opiniowania 
tzw. CITES, czyli chodzi o konwencję waszyngtoń-
ską. To się zmienia. Potrzeba większej liczby eks-
pertów w tym zakresie w komisji. Poza tym obecnie 
– to sugerowali też niektórzy prawnicy, jak analizo-
waliśmy to w resorcie – jest zapis mówiący o tym, 
że rada liczy 40 członków, a w tej chwili członków 
jest 39, bo zmarł pan profesor Skóra, i z prawnego 
punktu widzenia nie do końca wiadomo, czy ta rada 
teraz istnieje, czy nie. Pan senator mówił, że rada 
musi być niezależna. Ta rada w tej chwili też jest 
powoływana przez ministra. Jest powoływana przez 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

ministra sztywno na okres 5 lat. Tak że eksperci też 
są zależni od ministra.

A tu jest jeszcze taka uwaga – moim zdaniem bar-
dzo zasadna – że minister ma też prawo dobierać sobie 
jako ekspertów odpowiednich ludzi, którzy wyrażają 
pewne zbieżne opinie, zbieżne poglądy, którzy są 
specjalistami w dziedzinach będących priorytetami 
resortu, takich jak np. pochłanianie przez lasy dwu-
tlenku węgla. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego 
porządku obrad: drugie czytanie…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Panie Marszałku, jeżeli mogę…
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-
nów.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 46, a sprawozdanie komisji w druku 
nr 46 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan marszałek przed chwilą powiedział, 

ta inicjatywa ustawodawcza bierze swój początek 
w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Było to 
orzeczenie z 18 listopada 2014 r. i dotyczyło świad-
czeń rodzinnych związanych ze sprawowaniem opie-
ki nad osobami niepełnosprawnymi, konkretnie nad 
dziećmi niepełnosprawnymi.

Trzeba powiedzieć, że dyskusja, jaką prowadzili-
śmy w tej sprawie na posiedzeniu obu komisji, była 
dość długa, dlatego że Trybunał Konstytucyjny zaj-
mował się tą ustawą kilkakrotnie, w okresie ostat-
nich kilku lat przynajmniej trzykrotnie i trzykrotnie 
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wydawał orzeczenia, które kwestionowały określone 
przepisy. Jedno z tych orzeczeń zostało już zrealizo-
wane i doprowadziło do pewnych zmian w ustawo-
dawstwie. Drugie, a właściwie jego konsekwencje, 
w tej chwili rozpatrujemy, zaś trzecie czeka jeszcze 
na realizacje. W tym przypadku komisje postanowiły, 
że poczekają jakiś czas na efekty pracy rządu w tej 
sprawie, ponieważ rząd zadeklarował, że prowadzi 
takie prace.

Cały system świadczeń dla osób, dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych jest – trzeba powie-
dzieć – bardzo skomplikowany. Jest on wynikiem 
nakładających się na siebie kolejnych ustaw, które 
niektóre sprawy poprawiały, ale jednocześnie wpro-
wadzały dodatkowe komplikacje, które następnie 
trzeba było poprawiać. Efekt jest taki, że i Trybunał 
Konstytucyjny ma tu coś do roboty, i my mamy coś 
do roboty.

Przypadek, który jest przedmiotem tej senackiej 
inicjatywy ustawodawczej, jest akurat stosunkowo 
prosty. Mianowicie dotychczasowe przepisy stwier-
dzają, że jeśli w rodzinie znajduje się dziecko niepeł-
nosprawne o określonym stopniu niepełnosprawności, 
to jedno z rodziców, które zrezygnuje z pracy – mówię 
tu o rodzinie pełnej, dlatego mówię o rodzicach, ale 
są tam oczywiście i takie przypadki, kiedy rodzice 
nie żyją, wtedy to mogą być inne osoby itd., tu na 
razie trzymamy się tzw. typowego przypadku – może 
otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Ostatnia, 
aktualna jego wysokość to jest 1 tysiąc 300 zł. Jeśli 
niepełnosprawność powstała w wieku dziecięcym, 
poniżej określonego wieku, takie świadczenie pie-
lęgnacyjne rodzic może otrzymywać tak długo, jak 
długo się dzieckiem opiekuje. Można powiedzieć, 
że w zasadzie do końca życia. Na co zwrócił uwagę 
trybunał? Trybunał zwrócił uwagę na to, że te prze-
pisy w sytuacji, w której w rodzinie jest np. dwoje 
dzieci niepełnosprawnych – nie mówię już o większej 
liczbie – a drugi rodzic z związku z tym, że zakres 
tej opieki jest nieporównanie większy i trudniejszy, 
chce zrezygnować z pracy i chce pełnić funkcję opie-
kuna w stosunku do tego drugiego dziecka, a tak na-
prawdę obydwu, co jest jasne… W takiej sytuacji to 
świadczenie pielęgnacyjne już mu nie przysługiwało. 
Innymi słowy, tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne 
mogło być przyznane w jednej rodzinie. Trybunał 
zwrócił uwagę na to, że państwo, które wzięło na 
siebie obowiązek pomocy osobom niepełnospraw-
nym, jak również rodzinom, musi wziąć pod uwagę 
fakt, że drugie dziecko niepełnosprawne niepomier-
nie zwiększa zakres tych obowiązków. Jeśli tylko 
matce lub tylko ojcu przysługuje takie świadczenie 
pielęgnacyjne, to po prostu mogą oni nie podołać temu 
zadaniu. Trybunał stwierdził, że ten przepis powi-

nien być zmodyfikowany i umożliwiać otrzymywanie 
takiego świadczenia również drugiej osobie, jeżeli 
rezygnuje ona z pracy. I to właśnie jest przedmiotem 
tej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Chodzi o wyeliminowanie pewnych zakazów, które 
istnieją w tej ustawie. Przepisy te będą dopuszczać 
taką możliwość, zarówno jeśli chodzi o świadczenie 
pielęgnacyjne, jak i o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mają miejsce, 
powiedziałbym, dwie różne sytuacje faktyczne. Jedna 
jest taka, że mamy do czynienia w rodzinie z dziec-
kiem niepełnosprawnym bądź też z osobą dorosłą nie-
pełnosprawną, ale taką, która tej niepełnosprawności, 
że tak powiem, nabawiła się w wieku poniżej 18 lat 
bądź poniżej 25 lat, jeżeli pobierała naukę. Chodzi 
o to, że urodziła się niepełnosprawna albo nabyła tę 
niepełnosprawność w tamtym okresie. Drugi stan 
faktyczny polega na tym, że niepełnosprawność po-
stała później, to znaczy w wieku w pełni dorosłym, 
ale taką osobą trzeba się opiekować. Wówczas mamy 
do czynienia z zasiłkiem specjalnym opiekuńczym, 
który jest niższy. Ale w tych przypadkach również 
mogą mieć miejsce takie sytuacje, o jakich mówiłem. 
I stąd ta inicjatywa ustawodawcza reguluje te dwie 
kwestie i po prostu wychodzi naprzeciw, powiedział-
bym, bardzo specyficznym, ale istniejącym potrze-
bom i trudnym sytuacjom, w jakich mogą znaleźć się 
niektóre rodziny.

Tyle, jeżeli chodzi o sam projekt. W czasie póź-
niejszym jako sprawozdawca dodatkowo wertowałem 
te ustawy, dokumenty z tym związane i te wszystkie 
przepisy i spostrzegłem, że potrzebna byłaby jeszcze 
jedna drobna zmiana wynikająca z faktu, że wprowa-
dzamy możliwość pobierania dwóch świadczeń w jed-
nej rodzinie, czego do tej pory nie było. Ponieważ nie 
będę chciał, Panie Marszałku, zabierać głosu dodatko-
wo, to tylko zapowiem tę poprawkę i od razu ją złożę.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Oczywiście.)
Jeśli mamy do czynienia… Mamy rodzinę nie-

pełną, w której dziecko czy dzieci wychowywane 
są wyłącznie przez jedną osobę – przez matkę czy 
ojca. I sytuacja jest taka, że właśnie dwoje dzie-
ci jest niepełnosprawnych. Wówczas przyznane 
będzie tylko jedno świadczenie, bo jest w takiej 
rodzinie tylko jedna osoba, która może sprawować 
opiekę. I w sposób naturalny czujemy, że gdyby 
np. inny członek rodziny, czy to brat, czy siostra, 
czy babcia, czy dziadek, zrezygnował z pracy czy 
z emerytury i był gotowy podjąć się opieki nad 
drugą osobą, to również powinien otrzymywać 
wspomniane świadczenie. Zwłaszcza że w innych 
sytuacjach takie osoby są uprawnione, np. wtedy, 
kiedy rodzice nie żyją albo nie mogą sprawować 
opieki z innych powodów. No, ale nie ma obecnie 
takiego przepisu. On oczywiście nie był potrzeb-
ny wtedy, kiedy przyznawane było tylko jedno 
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świadczenie, bo i tak nie można było przyznać 
drugiego. Ale w sytuacji, kiedy zmieniamy prze-
pis i wprowadzamy możliwość przyznania dru-
giego świadczenia w tej samej rodzinie, problem 
rodzin, w których tylko jedna osoba wychowuje, 
czyli rodzin niepełnych, też musi zostać wzięty 
pod uwagę. I wspomniana poprawka po prostu do 
tego, co już jest, dodaje tylko odpowiednie sformu-
łowanie, uzgodnione od strony prawnej z Biurem 
Legislacyjnym, że jeśli matka lub ojciec samotnie 
wychowują dziecko legitymujące się orzeczeniem, 
o którym mowa w ustawie, i zachodzi potrzeba za-
pewnienia opieki innemu dziecku, to drugie świad-
czenie może być przyznane innej osobie. I taką 
poprawkę składam na ręce pana marszałka.

I zwracam się do Wysokiej Izby z prośbą o zaak-
ceptowanie omawianego tu projektu. 

A co do poprawki to oczywiście osobny temat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Oczywiście. Bardzo proszę.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również pana mar-
szałka Marka Borowskiego.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, wspominał pan, że jeśli cho-
dzi o wspomniany niezrealizowany jeszcze wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, uzyskaliście państwo 
na posiedzeniu komisji zapewnienie, że rząd nad tym 
pracuje, że wkrótce zakończy prace, o ile dobrze zro-
zumiałem. Czy padła jakaś data, jakieś twarde zo-
bowiązanie rządu, że wspomniana kwestia zostanie 
załatwiona?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Rządy, jak wiemy, generalnie niechętnie podają 
daty w takich sytuacjach. We wspomnianym przy-
padku była mowa o okresie mniej więcej 2 miesię-
cy, tak z grubsza. Ale powiem tak: odnotowaliśmy 

to w komisji i, jak to się ładnie mówi, będziemy 
nalegać. Z tym że tu chodzi nie tylko o sam fakt 
opracowania przez rząd ustawy, tej, której jeszcze 
nie ma i którą rząd opracowuje, lecz także o to, co 
ona będzie zawierała. I to jest przedmiotem pewne-
go niepokoju ze strony osób zainteresowanych. Do 
mnie, w związku z tym, że jestem sprawozdawcą, 
zgłaszali się właśnie rodzice i opiekunowie dzie-
ci niepełnosprawnych i wyrażali pewne obawy, 
a mianowicie… Wynikają one troszkę z orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, 
że… Obecnie jest zróżnicowanie – trochę o tym 
wspomniałem – środków otrzymywanych przez 
opiekunów w zależności od tego, kiedy powsta-
ła niepełnosprawność. W sytuacji, gdy niepełno-
sprawność powstała np. w wieku 5 lat., matka re-
zygnuje z pracy i otrzymuje 1 tysiąc 300 zł. I tak 
rok po roku. Dziecko kończy 18 lat, potem 25 lat, 
jest niesprawne, nie jest w stanie się utrzymać, 
a matka w dalszym ciągu ma 1 tysiąc 300 zł. Jeżeli 
zaś niepełnosprawność nastąpiła w wieku na przy-
kład 27 czy 28 lat i rodzic zrezygnował z pracy, to 
otrzymuje 520 zł. Tak więc mamy taką oto sytu-
ację, że opiekun osoby dorosłej, która nabyła nie-
pełnosprawność wcześniej, w wieku dziecięcym, 
dostaje 1 tysiąc 300 zł, a opiekun osoby dorosłej, 
która nabyła tę niepełnosprawność w wieku póź-
niejszym, dostaje 520 zł, tymczasem ich obowiązki 
są takie same. I stąd wynika niepokój osób, które 
przychodziły do mnie i które zresztą piszą o tym 
w różnych miejscach. Trybunał zwrócił uwagę na 
to, że to nie mogą być różne kwoty. No, zawsze 
rodzi się pytanie, czy jak to będą kwoty jednakowe, 
to czy będą to te wyższe, czy te niższe, czy może 
pośrodku. Tak więc uczulam senatorów na to, że to 
jest delikatna sprawa, kieruję te słowa zwłaszcza 
do większości rządzącej na wypadek, gdybyście 
mieli jeszcze jakieś rozmowy, kontakty z resortem. 
Myśmy tu już mieli protesty – pamiętamy okupo-
wanie Sejmu przez matki, przez opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych, w wyniku czego, notabene, 
popodwyższano te kwoty. To są ludzie – no, nie 
chcę powiedzieć, że nieszczęśliwi, bo to nie jest do-
bre słowo, oni traktują to jako swoją misję, ale nie 
tak to trzeba określić – w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej i ja mam nadzieję, że ten projekt, który 
będzie opracowany przez rząd, a przedstawiciele 
rządu chyba tam siedzą, będzie to uwzględniał i że 
nikt nie będzie próbował tutaj zaoszczędzić, bo to 
się nie opłaca.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Przypominam, że jesteśmy na etapie pytań.
Pan senator Szymański, bardzo proszę.
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Senator Antoni Szymański:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, ja najpierw potwierdzę to, o czym 

mówił pan senator Borowski. Na posiedzeniu komisji 
również ten problem był podnoszony, chociaż on nie 
był związany z tematem dzisiejszych obrad, czyli ze 
świadczeniami, i wówczas zapewnialiśmy jako komi-
sja – bo w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
rodziców, którzy mają takie problemy, o jakich pan 
senator mówił – że będziemy prosić resort o wysłu-
chanie przedstawicieli rodziców, o to by oni byli brani 
pod uwagę w przypadku konsultacji w tej sprawie, co 
ja niniejszym czynię i przyłączam się do tego apelu.

A do pana senatora zwracam się z następującym 
pytaniem. Mianowicie orzeczenie trybunału było bo-
daj w 2014 r. Czy zostało wyjaśnione, dlaczego w po-
przedniej kadencji nie podjęto skutecznych działań, 
żeby to orzeczenie wprowadzić w życie? Dlaczego 
dopiero teraz senatorowie – chyba nie większość, tyl-
ko w ogóle wszyscy – głosowali za tym, żeby to orze-
czenie wprowadzić w życie jako zasadne i słuszne, 
dlaczego dopiero teraz opowiedzieli się za inicjatywą 
w tej sprawie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Ten temat nie był poruszany na posiedzeniu ko-
misji, więc trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. 
Mogę powiedzieć tylko tyle, że orzeczenie trybunału 
nosi datę 18 listopada 2014 r., czyli jest z końcówki 
roku 2014. Wchodziliśmy już w ostatni rok kadencji, 
a w takich sytuacjach zawsze jest pewne oczekiwa-
nie na inicjatywę rządu w tego rodzaju sprawach. 
Czas już był, jak wiadomo, wyborczy, więc, powiem 
szczerze, nawet się specjalnie nie dziwię, że ta inicja-
tywa ze strony rządu nie przyszła i w związku z tym 
my ją podjęliśmy. Zresztą jeśli chodzi o orzeczenia 
trybunału, to, o ile mnie pamięć nie myli, my ich 
z reguły nie podejmujemy natychmiast, jak tylko się 
one ukażą, tylko zawsze czekamy na kontakt z rzą-
dem itd., choćby po to, żeby się zorientować, czy rząd 
coś przygotowuje, bo jeśli przygotowuje, to z reguły 
czekamy na przedłożenie, ponieważ rząd jest najbar-
dziej kompetentny.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie sprawoz-

dawcy? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu? Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje pani minister 
Elżbieta Bojanowska.

Nie? Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chciałbym w związku z proponowaną zmianą 

zapytać, jakie mogą być koszty tego projektu, po 
wprowadzeniu ustawy w życie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani Minister, może… Zapraszamy tutaj, na mów-
nicę.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ale mówimy o projekcie ustawy 

bez uwzględniania poprawki zgłoszonej na sali przez 
pana marszałka Borowskiego, tak?

(Senator Antoni Szymański: Pytam o zmianę 
w świadczeniach rodzinnych, tę, która jest przed-
miotem debaty w dniu dzisiejszym, zgodnie z pro-
gramem.)

Tak jest, czyli bez tej poprawki. Tak jak wskazy-
waliśmy to w piśmie do Komisji Ustawodawczej ze 
stycznia tego roku, szacuje się, że koszt wyniesie do 
29 milionów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, oczywiście do pani też adre-
suję pytanie dotyczące wykonania wyroku, nie 
tego wyroku, ale tego, który jeszcze nie został 
wykonany. 
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Na jakim etapie są prace nad wykonaniem tego 
ostatniego wyroku, dotyczącego świadczeń dla opie-
kunów? I czy rzeczywiście one zmierzają do tego, 
żeby wyrównać w górę świadczenia dla opiekunów 
tych osób niesamodzielnych, którym zdarzyło się to 
po 18 roku życia?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jak słusznie za-
uważył pan senator, dopiero dwa miesiące się tym zajmu-
jemy. Poprzednio trochę dłużej nad tym pracowano. Ale 
projekt ustawy jest przygotowywany, dzisiaj było spo-
tkanie z opiekunami osób niepełnosprawnych dorosłych, 
rozmawiamy. Wydaje się, że trzeba pójść dwutorowo, 
a mianowicie zrealizować wyrok trybunału – jednakże 
środki na ten rok w budżecie nie zostały zabezpieczone, 
a to nie są takie środki jak te wynikające z tego pierwszego 
wyroku – i drugi element: należy podnieść, że wydaje się, 
iż trzeba wypracowywać rozwiązania systemowe. Tak? 
Bo wyrok trybunału nie do końca obejmuje cały nasz sys-
tem. Ale ten projekt, jak najbardziej, jest przygotowywany 
i w różnych wariantach obliczany, wyliczany.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie pani mi-

nister? Nie widzę zgłoszeń.
Pani Minister, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Bardzo proszę o zabranie głosu w dyskusji pana 
senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Wycinkowo dotykamy, w związku z realizacją 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bardzo ważnej 

kwestii – kwestii, która dotyczy polityki rodzinnej. 
Musimy pamiętać, że już blisko 1 milion 400 tysięcy 
osób w Polsce to osoby, które wymagają długotrwale 
opieki. W tym większość, 80%, to są osoby dorosłe. 
I o ile cieszyliśmy się ze świadczenia 500+ dla rodzin, 
które opiekują się dziećmi – licząc na to, że na tym 
startowym biegunie problemów demograficznych, 
tam, gdzie chcemy zabiegać o wzrost dzietności, znaj-
dują się środki na to, żeby wesprzeć osoby i rodziny, 
które się na to decydują – o tyle problematyka świad-
czeń dla osób niesamodzielnych zwłaszcza z racji 
wieku wciąż jest nieuregulowana. Jest tam bardzo 
wiele świadczeń na różnych poziomach, realizowa-
nych przez różne resorty, są bardzo zróżnicowane 
formy pomocy, ale wszystko to dotyczy naprawdę 
niewielkiego odsetka osób, którym należna jest po-
moc. A sprawa przyszłościowo jest bardzo ważna, 
dotyczy niemalże każdej polskiej rodziny. Nie wiem, 
czy państwo wiecie, że ryzyko niesamodzielności do-
tyczy połowy populacji, 50% z nas będzie czekał taki 
czas, co najmniej półroczny, że będziemy wymagać 
opieki. Dlatego wiele krajów już od dawna myślało 
o rozwiązaniach kompleksowych.

Odpowiadając panu senatorowi Szymańskiemu 
na pytanie, czemu rząd nie podjął się realizacji tego 
i kolejnego wyroku, powiem, że rząd zaprosił tych 
opiekunów, z którymi państwo rozmawiacie, do tzw. 
okrągłego stołu. Rozmowy szły jak po grudzie, byłem 
przy tym, zabierałem też głos, ponieważ z jednej stro-
ny chcieliśmy zlikwidować tę nierówność, która była, 
ale z drugiej zaproponować rozwiązania komplekso-
we, żeby wreszcie w Polsce można było mówić o spój-
nym systemie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 
Oczywiście to trudna sprawa, w wielu krajach i u nas 
też, kosztowna, wymagająca dobrego wyboru drogi. 
Ja chcę tylko przypomnieć, że w Senacie w ubiegłej 
i jeszcze w poprzedniej kadencji toczyły się prace 
nad tą kwestią i zakończyły się mniej więcej w tym 
samym czasie – w czasie, w którym nie było już szan-
sy na podjęcie końcowych rozwiązań, bo w czerwcu 
ubiegłego roku – przygotowaniem projektu ustawy 
o pomocy osobom niesamodzielnym, właśnie wtedy 
został on przekazany do resortu w celu oceny. Mam 
nadzieję, że będzie jakimś wkładem do tej debaty, 
która jest.

To, co było sporne przy tym okrągłym stole, to 
to, czy pójść konsekwentnie i w całości, i wyłącznie 
w kierunku uzawodowienia pracy opiekunów, czy 
też jednak przygotować taki system, który stwarzał-
by możliwość godzenia pracy zawodowej z opie-
ką. To była oś sporu. Ten projekt, o którym mówię, 
przesądzał tę kwestię w ten sposób, że zostawiał 
wybór rodzinom, ale stwarzał poważne bodźce do 
tego, żeby nie eliminować z rynku pracy opieku-
nów osób starszych, ponieważ potrzeba ich będzie 
około 1 miliona, jeśli chcemy poważnie traktować 
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dezinstytucjonalizację opieki. Nie możemy sobie 
pozwolić, ażeby zachęcać opiekunów do rezygnacji 
z pracy, powinniśmy zrobić wszystko, ażeby ograni-
czyć ten wybór, że rezygnuję z pracy, a koncentruję 
się tylko na opiece. Również dlatego, że nasz system 
emerytalny ściśle uzależnia wysokość świadczenia 
emerytalnego od wysokości zgromadzonego wkła-
du. Nieobecność na rynku pracy pomniejsza szanse 
głównie kobiet, bo one w 80% są opiekunkami. I co 
ważniejsze, są nimi w wieku okołoemerytalnym, 
wtedy, kiedy strata wpłat do systemu emerytalne-
go jest najboleśniejsza. Dlatego cieszę się, słysząc 
słowa pani minister, że te rozmowy trwają, że ten 
temat rusza. Nie podnosiliśmy go też w naszej ko-
misji, wiedząc, że rząd, pracując nad rozwiązaniem 
500+, potrzebuje oddechu, żeby te sprawy uporząd-
kować. Wydaje się, że to jest ten moment, kiedy 
trzeba następnego ruchu i rozwiązania tych kwestii 
demograficznych jakby na drugim biegunie, biegu-
nie starości, późnej starości, bo w wieku 80+ ponad 
40%, a w wieku 90+ ponad 50% osób wymaga stałej 
opieki innych. Traktujmy dzisiejszą rozmowę na 
ten temat jako wstęp do poważnej debaty. Myślę, 
że Senat jest w ogóle dobrym miejscem, żeby być 
może jedno posiedzenie tej kwestii poświęcić, bo 
ona wymaga sporego wysiłku finansowego i zgody 
społecznej. A że o tę zgodę trudno, przekonywali-
śmy się, o czym wspominał pan marszałek, na kory-
tarzach sejmowych podczas tego protestu, który tak 
elektryzował swego czasu opinię publiczną.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, mogę 

jeszcze?)
Tak, oczywiście. Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Marek Borowski:

Ja tylko chciałbym zgłosić – powinienem to zrobić 
wcześniej – wniosek o przejście do trzeciego czytania 
jeszcze na tym posiedzeniu, jeśli to możliwe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dobrze, oczywiście, zgłoszę go jako wniosek pana 
marszałka.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? 
Nie widzę chętnych.

Panie Senatorze! Pani Minister!
Nieco poza protokołem powiem, że nim zostałem 

senatorem, ponad 9, 10 lat temu miałem zaszczyt pra-

cować z panem ministrem Religą nad projektem tzw. 
ustawy pielęgnacyjnej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego.)

Ostatnie założenia, które robiłem z panem mini-
strem, są w moim posiadaniu. Jeżeli pani minister 
chciałaby skorzystać z tej ustawy, to jest ona w mojej 
dyspozycji. A jej wejście w życie przez wiele lat i kilka 
kadencji uniemożliwiał brak środków. O to się rozbijała 
ta sprawa w latach 2005–2007 i w następnych kaden-
cjach. To trzeba powiedzieć tak zupełnie obiektywnie, 
ponieważ według założeń tej ustawy ona wymagała 
dosyć dużych nakładów finansowych. Ale myślę, że 
musimy wrócić do tej dyskusji niezależnie od tego, jak 
głęboko będziemy musieli ingerować w te założenia. 
Przepraszam za takie wtrącenie poza dyskusją.

(Senator Robert Mamątow: Trzeba było nie wy-
dawać na stadiony, to i na to by było.)

To już jest odrębna dyskusja.
Szanowni Państwo, nie ma osób, które by chciały 

zabrać głos w dyskusji.
W związku z tym informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Borowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Pani Minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Borowski zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawioną propozycję. Nie ma 
sprzeciwu.

W związku z tym przechodzimy do następnego 
punktu porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 45, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 45 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
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i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to projekt wykonujący orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność czte-
rech ustępów art. 32 ustawy o IPN, poprzez wpro-
wadzenie w tej ustawie rozwiązań odbiegających 
od ogólnych zasad postępowania administracyjnego 
w kwestii dotyczącej odmowy dostępu do akt IPN.

W tejże procedurze w tych 4 ustępach odstępstwo 
od ogólnych zasad postępowania polegało na tym, 
że po pierwsze, zamiast rozpoznania sprawy na roz-
prawie przewidziano rozpoznanie sprawy na posie-
dzeniu niejawnym; po drugie, zniesiono obowiązek 
sporządzenia uzasadnienia wyroku w przypadku, 
kiedy była skarga pozytywnie rozstrzygnięta; po 
trzecie, wprowadzono taką zasadę, że jeżeli wyrok 
był z uzasadnieniem, czyli w przypadku, kiedy od-
mówiono uwzględnienia skargi, to doręczało się to 
uzasadnienie jedynie prezesowi IPN.

Skutki tego były takie, że strona nie mogła brać 
udziału w postępowaniu, bo skoro było to na posie-
dzeniu niejawnym, a nie na rozprawie, to nie brała 
w tym udziału, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli 
strona chciała złożyć skargę od niekorzystnego orze-
czenia sądu administracyjnego, to nie dysponowała 
uzasadnieniem, co samo w sobie jawi się jako sy-
tuacja rzeczywiście naruszająca prawo człowieka 
do obrony, do wysłuchania i do rozpoznania jego 
sprawy na rozprawie. A przypominam, że element 
rozpoznania na publicznej rozprawie każdej sprawy 
sądowej to też jest standard, który wynika z art. 6 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sądy po-
winny działać przy tzw. otwartej kurtynie i być tym 
samym również pod kontrolą społeczną. Wyjątkowo 
są dopuszczalne sytuacje, w których zamiast na pu-
blicznej rozprawie możliwe jest rozpoznawanie spra-
wy przy drzwiach zamkniętych, ale to muszą być 
szczególne wyjątki. Tutaj trybunał nie dopatrzył się 
takich szczególnych sytuacji, wyjątków, zwłaszcza 
że nie chodziło o zbiór dokumentów, który byłby 
zbiorem zastrzeżonym, czyli nie tak dostępnym jak 
inne zbiory.

W związku z tym my w celu dostosowania tej 
wadliwej regulacji do standardów, które wynikałyby 
z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tu-
dzież kodeksu postępowania administracyjnego, tu-
dzież art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

zaproponowaliśmy, aby zmiana poszła w kierunku 
uchylenia tych zakwestionowanych ustępów art. 32. 
Z tym że są tu wymienione 3 ustępy, a nie 4, albo-
wiem niejako po drodze, nim zostało wydane roz-
strzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny, Sejm 
jeden z tych ustępów zmienił, tak że w tej chwili 
zachodziła tylko potrzeba uchylenia 3 ustępów. Stąd 
nasza zmiana jest niewielka, bo jest to dosłownie 
jednozdaniowa zmiana, która prowadzi do wykre-
ślenia tychże ustępów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również pana senatora 
Zbigniewa Cichonia.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Ministerstwo reprezentuje pan minister Marcin 

Warchoł. Witamy serdecznie, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się do głosu. Nie ma wniosków o charakterze 
legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego 
punktu porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
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Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty jest 
w druku nr 73, a sprawozdanie komisji – w druku nr 73 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie wspólne-
go sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że zdążę do 18.00…
Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić spra-

wozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Ta inicjatywa ustawodawcza wynika z obowiąz-
ku wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 kwietnia 
2015 r, sygnatura akt K 14/13, orzekł, że art. 284 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest niezgodny 
z konstytucją. Art. 284 ust. 2 ustawy o finansach pu-
blicznych ma następujące brzmienie: „Informacji pu-
blicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 1 
dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrz-
nego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego”.

Najkrócej mówiąc, cały art. 284 dotyczy właśnie tej 
czynności – audytu wewnętrznego. W ramach audytu 
wewnętrznego sporządzane jest wiele dokumentów. 
W ust. 1 wymieniony jest plan audytu oraz sprawozda-
nie z wykonania planu audytu. I tutaj nie było żadnych 
wątpliwości, ponieważ przepis określał, że te dwa do-
kumenty stanowią udostępnianą na wniosek informa-
cję publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Natomiast 
ust. 2 przez to, że tak generalnie stwierdzał, iż inne 
dokumenty nie są informacją publiczną… Trybunał 
uznał, że jest to zbyt szerokie ograniczenie dostępu 
do informacji publicznej, ponieważ w ramach audytu 
wewnętrznego wytwarzane są inne dokumenty, które 
w zależności od indywidualnej sytuacji mogą zawierać 
informacje traktowane jako informacje publiczne.

Komisje miały w zasadzie tylko 1 problem doty-
czący wykonania tego wyroku, a mianowicie taki, 
czy wystarczy usunięcie ust. 2, czy też należy usu-
nąć cały artykuł, by zachować spójność legislacyj-
ną. Pozostawienie jedynie ust. 1 rodziłoby właściwie 
te same wątpliwości i nie wyjaśniłoby tej sytuacji 
prawnej. Po wysłuchaniu opinii legislatora doszliśmy 

do wniosku, że jako Wysoka Izba możemy również 
usunąć ust. 1, czyli de facto usunąć cały przepis. 
Moglibyśmy próbować również z taką ścieżkę le-
gislacyjną, że rozwijalibyśmy ust. 2, to znaczy pró-
bowalibyśmy stworzyć katalog dokumentów, poza 
planem audytu i sprawozdaniem z wykonania audytu, 
które również są dokumentami zawierającymi infor-
mację publiczną. Ale to jest zadanie trudne, każde 
takie wyliczenie jest obarczone pewnym ryzykiem. 
Zarówno Komisja Ustawodawcza, jak i później trzy 
połączone komisje, jak również większość podmiotów 
zewnętrznych, zaproszonych do udziału w pracach, 
ministerstwo i przedstawiciele audytorów, uznali, 
że proponowana zmiana usunięcia całego artykułu 
będzie optymalna. To w zasadzie tyle.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłu-

żej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz 
do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również pana senatora 
Marka Pęka.

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

Czy jest przedstawiciel rządu?

Dyrektor  
Departamentu Polityki Wydatkowej 
w Ministerstwie Finansów  
Katarzyna Szarkowska:

Katarzyna Szarkowska, dyrektor departamentu 
w Ministerstwie Finansów.

Pan minister Skiba, którego upoważniono, w tej 
chwili przemieszcza się ze spotkania w Prokuratorii 
Generalnej…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę bliżej 
mikrofonu… Proszę o włączenie mikrofonu.)

(Głos z sali: Włączyć…)
Katarzyna Szarkowska, dyrektor Departamentu 

Polityki Wydatkowej, czyli departamentu odpowie-
dzialnego za kwestie koordynacji i kontroli zarządczej 
audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. 
Pan minister Skiba jest upoważniony przez pana mi-
nistra Szałamachę, ale w tej chwili przemieszcza się 
ze spotkania w Prokuratorii Generalnej, tak więc nie 
mam wpływu…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie ma proble-
mu. Czy pani chce zabrać głos w sprawie przedsta-
wionego projektu ustawy?)

Mogę powiedzieć tylko tyle, że Ministerstwo 
Finansów popiera ten projekt i jest za tym, aby został 
on uchwalony.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy pan marszałek Borusewicz chce zabrać głos?
(Senator Piotr Florek: Nie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja mówię, że 

nie ma pytań do ministra.)
Rozumiem.
Obecnie senatorowie… Muszę przeczytać, stan-

dardowo.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

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

się do głosu.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w spra-

wie rozpatrzenia ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z organizacją Szczytu Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie w 2016 r., druki sejmowe nr 314 
i 318, odbędzie się w dniu jutrzejszym, 17 marca 
2016 r., o godzinie 8.15 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Środowiska w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz 
ustawy o ochronie przyrody, druk senacki nr 101, 
odbędzie się w dniu jutrzejszym, 17 marca 2016 r., 
o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektó-
rych innych ustaw, druk senacki nr 94, odbędzie się 
w dniu jutrzejszym, 17 marca 2016 r., o godzinie 9.00 
w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej 
w sprawie wniosków zgłoszonych na 13. posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, 
a następnie do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 
odbędzie się jutro, 17 marca, o godzinie 8.00 w sali 
nr 217. Dziękuję

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.30.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 50)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Adam Bielan i Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo!
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, pragnę zaproponować, abyśmy 

rozpoczęli nasze obrady w dniu dzisiejszym minutą 
ciszy, aby upamiętnić małżeństwo Józefa i Wiktorię 
Ulmów oraz wszystkich Polaków…

Ale proszę, usiądźcie państwo jeszcze na chwilę.
…Którzy zginęli, ratując Żydów w czasie II wojny 

światowej na terenie Polski.
Ale wcześniej pragnę poprosić o zabranie głosu 

pana profesora Jana Żaryna.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowna Izbo!
Warto może przypomnieć to tragiczne wydarze-

nie. W nocy z 23 na 24 marca 1944 r. niemiecka żan-
darmeria, Niemcy uzbrojeni po zęby, z bardzo mło-
dym, dwudziestokilkuletnim żandarmem Diekenem 
na czele, weszli do gospodarstwa polskich rolników, 
rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, gdzie były ukry-
wane dwie rodziny żydowskie. Wiktoria i Józef mieli 
szóstkę dzieci, siódme dziecko było w drodze. Bardzo 
piękna polska rodzina. Zostali brutalnie zamordowa-
ni. Najpierw wspomniane dwie rodziny żydowskie, 
następnie Józef i Wiktoria, potem, po kolei, szóstka 
dzieci. Dziś wiemy, że siódme dziecko zaczęło się 
rodzić w tej tragicznej dla Wiktorii rzeczywistości, 
w ostatniej chwili jej życia.

Fenomen Markowej na Podkarpaciu polega nie 
tylko na tym, że tam mieszkali Ulmowie, lecz także, 
Drodzy Państwo, na tym, że mimo takiej lekcji, jaką 
Niemcy zastosowali wobec Ulmów, a pośrednio wo-
bec mieszkańców Markowej, inne tamtejsze rodziny, 
jak wynika z badań historyków, dalej ratowały Żydów. 

W momencie wejścia tam armii sowieckiej uratowa-
nych było w sumie 21 osób.

To mikrokosmos, taka mała miejscowość na tere-
nie Podkarpacia, a jednocześnie wielki głos dotyczący 
postaw polskich podczas II wojny światowej. I dziś 
jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć, ponie-
waż za parę godzin w Markowej zostanie otwarte 
muzeum ku czci Polaków ratujących Żydów, imienia 
Józefa i Wiktorii Ulmów. Pierwsze w Polsce muzeum 
służące mówieniu o polskich pięknych postawach 
w tym tragicznym czasie, w latach 1939–1945.

Stąd propozycja i prośba, żebyśmy minutą ciszy 
uczcili pamięć zarówno tych wszystkich Żydów, któ-
rzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta, który prze-
znaczył ten naród na zagładę – a było ich w skali całej 
Europy minimum 5 milionów 500 tysięcy – jak i tych 
wszystkich bohaterskich Polaków, którzy narażając 
swoje życie, życie swoich najbliższych, próbowali 
ratować Żydów bądź ich uratowali, a szczególnie tych, 
którzy zginęli i których było co najmniej kilkuset, 
jeśli nie ponad 1 tysiąc, bo badania historyczne w tym 
zakresie nadal trwają. Wykorzystajmy ten moment, 
ten dzisiejszy dzień, kiedy pan prezydent Andrzej 
Duda będzie otwierał muzeum na Podkarpaciu, żeby-
śmy sobie, Polakom, i światu przypomnieli, że Polska 
walcząca w czasie II wojny światowej niejedno miała 
imię, a jej imię to m.in.: Polacy ratujący Żydów.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos pragnie jeszcze zabrać pan senator Bogdan 

Klich.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy
To jest pamięć, która łączy. To jest pamięć po-

nad wszelkimi podziałami. To jest pamięć, którą 
odbudowujemy i przywracamy po latach zaniedbań 
i po latach niepamięci. Kiedy w 2004 r. była wy-
dawana po raz pierwszy w języku polskim Księga 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez kra-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 36)
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13. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2016 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu.  

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

(senator B. Klich)

kowski Instytut Studiów Strategicznych i kiedy 
Władysław Bartoszewski informował o tym profe-
sora Israela Gutmana z Uniwersytetu Hebrajskiego 
w Jerozolimie, tamten odpisał: Drogi Władku, bardzo 
cieszę się z tego, że taka inicjatywa się pojawiła, tylko 
powiedz mi, dlaczego tak późno.

Nadrabiamy opóźnienia w naszej świadomości 
historycznej. Nadrabiamy zaległości – i to ma poka-
zać tę heroiczną, chociaż codzienną twarz Polaków 
ratujących swoich sąsiadów, obywateli Polskich, z na-
rażeniem życia swojego oraz swoich najbliższych. 
Wydana niedawno książka, we współpracy jednego 
i drugiego instytutu – mam na myśli Instytut Studiów 
Strategicznych oraz Instytut Pamięci Narodowej – 
książka właśnie o Markowej, pokazuje jak w soczew-
ce to, co było codziennym wyzwaniem dla wielu 
obywateli polskich. Pokazuje ten heroizm dnia co-
dziennego i pokazuje to doświadczenie, które – nie-
całe – jest zapisane w Księdze Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Instytut Yad Vashem dysponuje 
tylko częścią wiedzy o tym, jaki był zakres i jaka 
była skala tego bohaterstwa.

Poprosiłem o udzielenie mi głosu także po to, 
abyśmy mieli w tej sali i poza nią poczucie tego, że 
Markowa jest symbolem polskiego bohaterstwa po-
nad podziałami. Bo w wyniku badań prowadzonych 
przez ostatnich 11 lat udało się odtworzyć kilkaset 
nieznanych wcześniej historii rodzin i ludzi, którzy 
także zginęli, którzy także ponieśli śmierć ze względu 
na pomoc swoim sąsiadom, polskim Żydom. Mam 
nadzieję, że te badania będą kontynuowane. Mam 
także nadzieję, że kolejne tzw. rekordy, czyli zapisy 
mówiące o tym codziennym bohaterstwie, będą pu-
blikowane. Bo to się należy obu stronom: tym, którzy 
ginęli z rąk hitlerowców tylko dlatego, że byli pocho-
dzenia żydowskiego, i tym, którzy ginęli z ich rąk 
tylko dlatego, że pomagali tym, którzy tej pomocy 
wymagali.

W związku z tym, Pani Marszałek, w pełni po-
pieram inicjatywę uczczenia minutą ciszy wydarzeń 
w Markowej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję panom senatorom.
Proszę państwa o powstanie.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie – i rozpatrzenie go jako punktu 11. porządku 
obrad; ustawa o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie w 2016 roku – i rozpatrzenie go jako 
punktu 12. porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji 
ludności polskiej do Kazachstanu.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą i zawarty jest w druku nr 108, 
a sprawozdanie – w druku nr 108 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą jest głównym autorem projektu uchwały, 
który powstał w związku z 80. rocznicą pierwszej 
deportacji ludności polskiej do Kazachstanu. Projekt 
uchwały został następnie poddany pewnym weryfika-
cjom w Komisji Ustawodawczej. Zarówno w Komisji 
Ustawodawczej, jak i wcześniej, w Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, wersje 
pierwsza i druga projektu zostały przyjęte jednogło-
śnie. W związku z tym mam nadzieję, że ten projekt, 
który za chwilę państwu przeczytam, nie będzie bu-
dził tu specjalnych kontrowersji, a po przeczytaniu 
spróbuję powiedzieć, których miejsc dotyczyła naj-
ważniejsza dyskusja.

(Rozmowy na sali)
Jeśli można, Panie Marszałku, to…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę o ci-

szę i o umożliwienie panu senatorowi przedstawienia 
uzasadnienia uchwały. Dziękuję.)

(Senator Janina Sagatowska: Prosimy o ciszę, 
o patriotyzmie mówimy…)

Ja wiem, że państwo mają podzielną uwagę, nie-
mniej nie wszyscy są tacy zdolni, ja nie, ja nie mam 
podzielnej uwagi, więc nie mogę słuchać państwa 
rozlicznych rozmów i jednocześnie mówić.

Otóż treść tej uchwały jest następująca.
W 2016 r. mija 80. rocznica deportowania przez 

władze Związku Sowieckiego ludności polskiej z te-
renów przygranicznych Ukraińskiej Socjalistycznej 
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 Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

(senator sprawozdawca J. Żaryn) Jeśli wolno mi coś proponować, to proponował-
bym, żeby ta uchwała została podjęta nie w tej wersji, 
która została uchwalona na poziomie komisji emi-
gracji, ale w wersji uchwalonej na poziomie Komisji 
Ustawodawczej. Powtarzam: ta komisja po dyskusji 
przyjęła projekt tej uchwały jednogłośnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Jana Żaryna.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy i wnio-

skodawcy. Stale się mówi o tym, żeby państwo polskie 
pomagało rodzinom z Kazachstanu w powrocie do 
ojczyzny. Tymczasem kiedy rozmawia się z niektó-
rymi, którzy tam mieszkają, okazuje się, że oni wcale 
nie chcą wracać – oni chcą, żeby państwo polskie po-
mogło im tam lepiej żyć, czyli żeby wspierało polskie 
szkoły, miejsca kultury, miejsca spotkań itd. Dlatego 
w tych różnych uchwałach, ale także w naszych roz-
mowach, trochę mi brakuje… Bo stale akcentujemy, 
że mają wracać, a za mało mówimy o tym, że mamy 
im pomagać. Oni tam chcą żyć, tam chcą tę diasporę 
polską tworzyć, budować i rozwijać. Wielu z nich, 
powiedziałbym, wrosło w tamtą kulturę, w tamten 
kraj. Nie mówię tu tylko o Kazachstanie, ale także 
o innych republikach dawnego Związku Sowieckiego. 
Tak że chciałbym, żebyśmy również na to zwracali 
uwagę, zwłaszcza że niewiele robimy w tym celu, 
żeby ci ludzie wracali. Prawda? Dziękuję bardzo.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo.
Tak, dyskutowaliśmy na ten temat na poziomie 

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, i stąd to zdanie, które mogło oczywiście 
umknąć uwadze w nawale innych zdań, a które brzmi 
następująco: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wy-
raża przekonanie, że na Państwie Polskim spoczywa 
obowiązek umożliwienia powrotu ludności polskiej 
do Macierzy”. To oznacza zobowiązanie jednostron-
ne, ponieważ, rzecz jasna, nawet przez myśl nie po-
winno nam przejść coś takiego, żebyśmy zamierzali 

Republiki Sowieckiej do Kazachskiej Socjalistycznej 
Republiki Sowieckiej. W dwóch dużych falach prze-
siedleń trafiło na azjatyckie stepy ponad 60 tysięcy 
Polaków. Stanowiło to jeden z elementów terroru roz-
pętanego przez NKWD głównie w latach trzydzie-
stych XX wieku wobec ludności polskiej na terenach 
dawnej I Rzeczypospolitej zamieszkującej ówcześnie 
obszar Związku Sowieckiego.

Planowo wymazana z kart podręczników i dys-
kursu publicznego tragedia Polaków na całym te-
rytorium Związku Sowieckiego w latach trzydzie-
stych XX wieku powinna stać się trwałym elementem 
polskiej pamięci zbiorowej, co stanowi zadanie dla 
wszystkich władz publicznych.

Pomimo tego, że upłynęło już 80 lat od tamtych 
wydarzeń, skutki dramatu wielu ofiar deportacji 
z 1936 r. i ich rodzin żyjących dziś na terenie całe-
go byłego Związku Sowieckiego trwają nadal. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że na 
Państwie Polskim spoczywa obowiązek umożliwienia 
powrotu ludności polskiej do Macierzy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć 
i składa hołd zamordowanym i prześladowanym ro-
dakom.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.

Otóż różnica podstawowa między tym projektem, 
który prawdopodobnie państwo mają przed sobą, 
i tym, który zyskał akceptację na poziomie Komisji 
Ustawodawczej, polega przede wszystkim na tym, że 
w pierwszym zdaniu wyraz „Kazachstan” zmieniono 
na „Kazachską Socjalistyczną Republikę Sowiecką” 
tak, żebyśmy, powiedziałbym, nie obciążali odpo-
wiedzialnością za te zbrodnie dzisiejszego państwa 
Kazachstan, tylko podkreślili tamten moment histo-
ryczny.

Najwięcej i najdłużej dyskutowaliśmy na te-
mat zdania, które ostatecznie zostało wykreślone 
w tym projekcie, który przeszedł przez Komisję 
Ustawodawczą. Zdanie to brzmiało następująco: 
„Współcześnie w Kazachstanie żyje ponad 30 ty-
sięcy Polaków”. Uznaliśmy, że lepiej będzie dodać 
do zdania poprzedniego fragment „żyjących dziś 
na terenie byłego Związku Sowieckiego”, ponieważ 
ci, którzy podlegali tym deportacjom, i ich rodziny, 
a także następcy tychże rodzin, faktycznie znajdu-
ją się w wielu miejscach na terenie byłego Związku 
Sowieckiego. To ograniczenie do wątku kazachskiego 
byłoby pośrednio jakimś niepotrzebnym wyklucze-
niem, a takiego wykluczenia, rzecz jasna, nie chcie-
liśmy w tejże uchwale. Stąd wersja ostateczna brzmi 
nieco inaczej niż ta, którą państwo mogą przeczytać 
w druku nr 108.
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu 

(senator J. Żaryn) również kontekst dzisiejszy naszych stosunków 
z Kazachstanem. Dzięki zaangażowaniu panów sena-
torów wyłowiliśmy pewne problemy dotyczące w ogó-
le diaspory polskiej, nie tylko tej w Kazachstanie, bo 
także tej, która po przesiedleniach do Kazachstanu 
w tej chwili mieszka poza Kazachstanem, tak że nie 
warto… Zapewne nie ma czasu, żeby przytoczyć 
wszystkie argumenty, ale proszę nam wierzyć, że to 
jest, jak się wydaje, taki najbardziej wyważony tekst. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
To bardzo ważna uchwała. Co prawda dotyczy ona 

wydarzeń sprzed 80 lat i wydawać by się mogło, że 
Polacy tak na co dzień nie żyją tymi wydarzeniami 
i ich nie pamiętają, ale to się wiąże po prostu z tym, 
że Związek Sowiecki bardzo skutecznie odciął moż-
liwość powrotu tym Polakom, którzy zostali depor-
towani. Ta skuteczność była wprost porażająca. A ci, 
którzy próbowali wrócić do kraju, osiadali w tych 
miejscach, w których mieli możliwość żyć. I stąd 
w uchwale nie zawężamy tego tylko do Kazachstanu, 
ale uwzględniamy również pozostałe republiki ra-
dzieckie. Obecnie te środowiska to są potomkowie 
tych, którzy zostali wygnani, np. ze względu na to, 
że wcześniej byli na eksponowanych stanowiskach 
państwowych – to był pierwszy powód wygnania, 
a drugim powodem był potencjał intelektualny tych 
osób. To była po prostu elita, która poprzez swój po-
ziom intelektualny mogła zagrażać powodzeniu ma-
nipulacji, jaka miała się dokonać na narodzie zamiesz-
kującym Wołyń i Żytomierszczyznę. I znamienne 
jest to, że tutaj, w kraju, przez długie dziesięciolecia 
w zasadzie nie mówiono o tym ani nie upominano się 
o pamięć tamtych czasów – ale to jest efektem tego, 
że tych, którzy byli bezpośrednio zainteresowani, tu 
w kraju nie było.

Jeśli chodzi o to, o czym mówił kolega, że Polacy 
stamtąd nie chcą tutaj wracać, to muszę powiedzieć, 
że to prawda. Mam kontakt z Polakami mieszkają-
cymi na Ukrainie, z kilkoma środowiskami, i wiem, 
że oni w zasadzie ułożyli sobie życie w miejscu, 
w którym przyszło im żyć. Te kilkadziesiąt lat wy-
starczyło na to, żeby odnaleźli się w sytuacji w miej-
scu, w którym przyszło im żyć. Zwracam jednak 
uwagę na to, że status naszych rodaków tam jest 
bardzo niski. Profesor akademik – to jest wysoki 
tytuł, jeden z najwyższych, jaki można było uzyskać 
w Związku Radzieckim – pracujący jeszcze obecnie, 

kontynuować praktyki deportacyjne, czyli zmuszali 
kogokolwiek do powrotu do dzisiejszego państwa pol-
skiego, by to było nie wyrażenie woli, a obowiązek. 
Dlatego jest to zwrot jednostronny, to znaczy państwo 
polskie powinno się zobowiązywać do tego, by umoż-
liwić takowy powrót. Rzecz jasna wiemy, że Polacy 
żyjący czy w Kazachstanie, czy w innych częściach 
byłego Związku Sowieckiego i państwach powstałych 
na – szczęśliwie – gruzach Związku Sowieckiego, 
nie chcą wracać. Jest to oczywiście problem, który 
wymaga odwrotnego kierunku działań, czyli wzmac-
niania tych wszystkich pomysłów, idei i praktycznych 
rozwiązań, które służą pomocy Polakom tam, na miej-
scu. Jak państwo wiedzą, Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą – i przez to cały 
Senat – jest w tej chwili na dobrej drodze do, mam 
nadzieję, jak najsprawniejszego dystrybuowania 
środków na rzecz Polaków poza granicami kraju na 
Wschodzie i Polonii na Zachodzie.

To przytoczone zdanie było nam potrzebne także 
po to, żeby niewątpliwie wskazać, iż w tej kwestii, 
jeśli chodzi o państwo polskie, jest bardzo dużo do 
zrobienia. O tym świadczy rzeczywistość tych dwóch 
doświadczeń, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, 
dotyczących powrotu Polaków z zagrożonych wojną 
terenów dzisiejszej Ukrainy. Jak wiadomo, można 
długo dyskutować, czy państwo polskie potrafi sobie 
poradzić z tym jakże liczebnie małym na razie pro-
blemem. Jest to więc pewnego rodzaju próba adreso-
wania do właściwych organów państwa apelu, że ta 
gotowość musi mieć realne zabezpieczenie, rozwiąza-
nia… Oczywiście, jak państwo wiedzą, Senat będzie 
też pracował nad ustawą repatriacyjną, w związku 
z tym to wszystko się łączy w pewną logiczną ca-
łość, dotyczącą także przyszłości. O tym wszystkim 
dyskutowaliśmy, stanowiło to także podstawę naszej 
refleksji, którą widać w tym jednym małym zdaniu, 
ale ono nie jest przypadkowe.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Czy są jakieś zgłoszenia do dyskusji?
Pan senator Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym poprzeć prośbę pana senatora Żaryna, 

żeby ten tekst został taki, jaki zaproponował pan 
senator. Bardzo długo rozmawialiśmy w komisji, 
próbowaliśmy wyważyć kontekst historyczny, ale 
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(senator G. Peczkis) w Uzbekistanie, i on miał takie doświadczenia, że 
starsi ludzie nie bardzo się integrują, natomiast jest 
to bardzo ważne dla młodych ludzi. Ja, która do 
pewnego stopnia stałam się w ogóle twarzą ustawy 
o repatriacji, muszę podkreślić, że nikogo się nie 
zmusza, żeby tutaj przyjeżdżał. Zdaje mi się jednak, 
że młodych ludzi powinno się zachęcać, żeby tutaj 
przyjeżdżali, bo oni w tamtych krajach nie mają 
absolutnie żadnej przyszłości. Tak że nie wiem… 
Ja nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o dalsze 
kroki w tym wszystkim, ale zdaje mi się, że jeżeli 
ma być taka uchwała, to uważam, że powinno się 
w niej dodać coś, co by zachęcało młodych ludzi 
do przyjazdu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy ktoś jeszcze…
Bardzo proszę, senator Zając.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam na co dzień do czynienia z tymi, którzy przy-

jeżdżają do Polski na studia właśnie z Kazachstanu, 
i chciałbym się podzielić paroma uwagami. Przede 
wszystkim jeżeli uda się im pozałatwiać formalności, 
to starają się przez cały okres studiów już nie ryzy-
kować, nie wracać, żeby znowu nie wpaść w ten, że 
tak powiem, korkociąg formalności utrudniających 
przyjazd do nas. Gdybyśmy czas przeznaczany na 
omawianie tych spraw i wyrażanie tutaj naszej woli 
przeznaczyli na to, żeby przyjrzeć się problemom, 
z jakimi się stykają ci, którzy chcą tutaj przyjechać, 
to zrobilibyśmy, jak myślę, bardzo dużo. I z tego też 
powodu apeluję, żebyśmy przeszli raczej do czynów 
aniżeli do słów, apeli itd., dlatego że dla tych ludzi 
nawet pobyt tutaj jest trudny, gdyż nie mają dostępu 
do stypendiów. A tego przełamać w żaden sposób 
nie można. Granica unijna wyklucza nam możliwość 
finansowania tych, którzy przyjeżdżają stamtąd jako 
rodowici Polacy na studia do Polski.

I rzecz najważniejsza. Musimy też pamiętać o tym, 
że większość z nich utrzymuje się tutaj dzięki pry-
watnemu wsparciu tych, którzy nie podają nigdzie 
swoich nazwisk, nie ogłaszają się. Właśnie u siebie 
mam taką sytuację: 3 osoby z Kazachstanu utrzymują 
się już czwarty rok na studiach dzięki prywatnemu 
wsparciu. Dlatego też apeluję, żebyśmy przeszli od 
pięknych słów do czynów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani przewodnicząca Sagatowska.

pomimo wieku 89 lat, na uniwersytecie technicz-
nym w Sumach, zarabia miesięcznie 176 dolarów, 
a to jest dość wysoki pułap, jak na tamte warunki. 
Problemy tych ludzi na dzień dzisiejszy są tylko 
i wyłącznie takie, powiedziałbym, egzystencjonalne 
czy bytowe. Oni najczęściej kierują do nas prośby 
o to, żeby umożliwić ich dzieciom, ich potomkom 
mówiącym po polsku naukę i rozwój w Polsce. To 
nie jest kwestia tego, że oni tu chcą przyjechać, osie-
dlić się i zostać, tylko kwestia tego, że chcą się tutaj 
przede wszystkim uczyć. I o to najczęściej kierowane 
są prośby stamtąd.

Powiem państwu szczerze, że nawet jak się pracuje 
na uczelni, zorganizowanie takiej pomocy dla osób 
z Kartą Polaka nadal jest bardzo skomplikowane, to 
jest po prostu trudne. A to jest duża siła intelektualna 
– proszę mi wierzyć, osoby z Ukrainy czy z Białorusi 
mają znacznie większy potencjał w naukach ścisłych 
niż Polacy. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że 
nauki matematycznej, nauki fizycznej na poziomie 
edukacji podstawowej jest tam znacznie więcej niż 
u nas, więc ta młodzież przyjeżdża dużo lepiej przy-
gotowana do nauki na studiach technicznych niż ich 
rodacy z Polski.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy 
pracowali nad tą uchwałą, przede wszystkim 
panu profesorowi, za ten wkład, ale również panu 
Robertowi Wyszyńskiemu, który jako doradca me-
rytoryczny nie tylko włożył mnóstwo pracy w przy-
gotowanie tej uchwały, ale też poświęcił swój czas 
– można powiedzieć, że część swojego życia – na 
opracowywanie tego konkretnego tematu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Anders, bardzo proszę.

Senator Anna Maria Anders:

Ja nie byłam w Kazachstanie, ale przypuszczam, 
że sytuacja w Kazachstanie jest mniej więcej taka jak 
w Uzbekistanie. Byłam w Uzbekistanie 3 lata temu 
i dzięki temu, że tam byłam, stworzyliśmy fundację 
imienia generała Andersa, której udało się sprowa-
dzić na studia do Polski 150 młodych ludzi. Fundację 
musiałam niestety zlikwidować, kiedy zostałam mi-
nistrem w kancelarii.

Mnie chodzi o to, że nie jest tak bardzo łatwo 
pomagać Polakom w tych krajach. Jednak muszę się 
zgodzić, że dla starszych ludzi przyjazd do Polski 
też nie jest łatwy. Pracowałam z panem ambasado-
rem Przeździeckim, który był naszym ambasadorem 
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kropla w morzu, żeby zapewnić nawet tę… A w tej 
chwili jest wybuch polskości w wielu krajach, po-
cząwszy od Litwy, przez Ukrainę, Syberię, Buriację 
itd. Nie mówię już o krajach zachodnich. Jak wiel-
kie są problemy oświatowe i inne!? Tam rodzą się 
dzieci, tam trzeba myśleć o punktach szkolnych, 
szkołach sobotnio-niedzielnych itd. To wszystko 
jest nam zadane, i to jest przed nami. Starajmy się 
w miarę możliwości z tego zadania się wywiązywać 
– my tu w Senacie, rząd, Sejm i wszyscy, którzy… 
Tyle jest organizacji pozarządowych, które robią 
niesamowitą, wspaniałą pracę na rzecz kolonii, po-
bytów, oświaty i innych… Nic tylko składać hołd, 
jak pięknie Polacy tu, w Polsce, łączą się z Polakami 
na całym świecie. I tą uchwałą także wyrażamy tym 
wszystkim, jak uważam… Skoro pamiętamy, to jed-
nocześnie wyznaczamy sobie zadania. I tak Polacy 
czynią, od Pomorza po Tatry. Są setki organizacji, 
które niestrudzenie pracują na to, żeby stale wyka-
zywać łączność Polaków ze sobą na całym świecie. 
Tak jak mówił Ojciec Święty: tam, gdzie bije polskie 
serce, tam jest Polska, tam jest ojczyzna. I apelu-
ję: podejmijmy tę uchwałę bez poprawek, dlatego 
że ona została wypracowana naprawdę w wielkim 
zrozumieniu i z wielkim sercem przez obie komisje. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Warzocha, bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W nawiązaniu do słów, które padły tutaj już wcze-

śniej, a szczególnie do tego, o czym przed chwilą 
mówiła przewodnicząca naszej komisji, pani senator 
Janina Sagatowska, pragnę podkreślić wartość ma-
teriału, który został opracowany na zlecenie naszej 
komisji, autorstwa doktora Roberta Wyszyńskiego, 
a który warto przeanalizować, warto przestudiować, 
i to bardzo dokładnie, dlatego że on w sposób ca-
łościowy pokazuje pewien precyzyjny plan wobec 
naszego narodu, przedstawiony i wykonany przez 
zbrodniczy system, praktycznie na tyle, na ile mógł 
on sobie na to pozwolić.

Ten plan opierał się głównie na trzech zasadni-
czych punktach. Pierwszym z nich była eksterminacja 
– tam, gdzie tylko taka możliwość została stworzona 
– narodu polskiego żyjącego na wschód od Bugu. 
Drugim etapem były repatriacja i wynaradawianie 
osób, które zostały na taki los skazane. A trzecim 
punktem wspomnianego planu było wychowywanie 
już młodego pokolenia Polaków spośród repatrian-
tów… Oni byli przygotowywani do roli takich jancza-

Senator Janina Sagatowska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uchwała, którą dzisiaj, mam nadzieję, jednogło-

śnie podejmiemy, to jest uchwała okolicznościowa. 
Tą uchwałą, która jest przed nami, pragniemy przy-
pomnieć sobie samym… Mamy także przypomnieć 
rodakom o historii, o tragicznej historii, o jednym 
z wątków tragicznej historii naszego narodu.

(Rozmowy na sali)
Czy mogę po prostu przemawiać, przepraszam 

bardzo? To za ważna sprawa. To jest właśnie, jak 
mówiliśmy… Początek dzisiejszego posiedzenia jest 
w pewnym sensie patetyczny i wielki dla nas, bo coś 
czcimy i oddajemy komuś hołd. Oddaliśmy swoim 
milczeniem hołd tym, którzy zginęli, ratując innych. 
Tą uchwałą oddajemy hołd tym, którzy cierpieli. 
I ci, którzy źle czują się tam, w Kazachstanie, na-
dal cierpią – to tak w nawiązaniu do wypowiedzi 
w dyskusji.

Tą uchwałą… Nie rozwiążemy w tej uchwale 
problemów repatriacyjnych, stypendialnych itd. Ona 
jest po to, żeby zachęcić młodych ludzi i nas samych 
do sięgnięcia do tamtej historii i do zapoznania się 
z nią. Ja, rozmawiając często – a zajmuję się Polakami 
i Polonią już tyle lat… Młodzi ludzie, ale nie tylko 
oni, bo nawet wszyscy nie znają tej historii. Jeśli zapy-
tać, z jakiego powodu Polacy byli w Kazachstanie, to 
mało kto odpowie tak historycznie, że to był 1936 r., 
że to była Marchlewszczyzna, że tam tworzono wła-
śnie polską republikę rad itd., itd., i później była ta 
tragedia…

W komisji, nim przystąpiliśmy do prac nad uchwa-
łą, zleciliśmy ekspertowi, już tu wspomnianemu dok-
torowi Wyszyńskiemu, przedstawienie opracowania 
historycznego na ten temat. W komisji naszej jest ono 
do pobrania – zachęcam do tego senatorów – Senat 
wydał je w formie takiego jakby biuletynu, i bardzo 
chętnie… Mamy ten biuletyn w posiadaniu i jeżeli 
ktoś z państwa senatorów byłby zainteresowany, pro-
szę zgłosić się do komisji i ewentualnie taki biuletyn, 
taki zeszyt pobrać.

Tak więc powtarzam jeszcze raz: pamiętamy, 
składamy hołd i stawiamy sobie zadania – tak, za-
dania – jako ci, którzy odpowiadają przed narodem 
za politykę, za kreowanie takiej czy innej polityki. 
A generalnie nasze zadanie to pomagać, pomagać 
Polakom, tak jak powiedział pan senator Ryszka, 
pomagać tym, którzy chcą tam zostać, poprzez sze-
rzenie tam polskiej oświaty, poprzez naukę języka. 
I to jest czynione, choć oczywiście daleko niewy-
starczająco w każdym z krajów, gdzie są Polacy, 
szczególnie na Wschodzie. A to dlatego, że budżet 
państwa polskiego – nieraz już o tym mówiłam – te-
raz już zapisany na nowo przy Kancelarii Senatu, te 
60,5 miliona, w stosunku do potrzeb to jest naprawdę 
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(senator A. Warzocha) oczekują. To bardzo ważne zadanie. I mam nadzieję, 
że mu sprostamy, a przynajmniej głęboko w to wierzę.

Zwracam się również do Wysokiej Izby z wnio-
skiem, prośbą o to, żeby podjąć tę uchwałę bez 
wnoszenia poprawek. Została ona bowiem bardzo 
dokładnie wypracowana i wycyzelowana w swoich 
szczegółach. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie mam wątpliwości, że tę uchwałę, starannie 

opracowaną przez komisję, należy przyjąć, najlepiej 
bez poprawek. Zgadzam się z głosami wszystkich 
moich przedmówców, z panem senatorem Ryszką, 
że trzeba dbać też o tych, którzy chcą zostać 
w Kazachstanie, ale dać im przynajmniej trochę po-
mocy w kultywowaniu polskości, jak i z tymi, którzy 
pragną ułatwić powrót chcącym wrócić do ojczyzny.

Zabrałem głos, ponieważ dzisiaj lecę do 
Kazachstanu jako obserwator OBWE wyborów do 
niższej izby parlamentu, a o 12.00 mam się spotkać 
z ambasadorem Kazachstanu w Polsce. Mam prośbę 
do pana senatora Żaryna. Mam nadzieję, że do tego 
czasu przegłosujemy tę uchwałę, ale jeśli nawet nie, 
to prosiłbym o jej draft, który zaniósłbym panu am-
basadorowi, aby korzystając z tej nadarzającej się 
okazji, przekazać stanowisko Senatu i upomnieć się 
o obywateli Kazachstanu, którzy czują się Polakami. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?* Nie ma.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 112, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 112 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator 
Janinę Sagatowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

rów. Oni wtedy często… Historia odnotowywała takie 
przypadki, że osoby polskiego pochodzenia, Polacy, 
młodzi Polacy wychowani przez system sowiecki, 
kiedy wracali do swoich okolic, do swoich rodzin, do 
swojego kraju, byli wrogo nastawieni do polskości, 
wrogo nastawieni nawet do własnych rodziców czy 
własnych rodzin. To jest zbrodnia.

Wspomniany materiał przedstawiono podczas po-
siedzenia komisji. Dodatkowo został on poszerzony 
przez pana profesora Żaryna, i nie tylko, o pewne 
komentarze i dygresje, których mieliśmy wielką przy-
jemność słuchać i które uzupełniły przedstawioną 
wiedzę. Trzeba o tym wszystkim pamiętać, bo to jest 
nasza historia. I może tyle na obecnym etapie wystar-
czy, jeżeli chodzi o przeszłość.

A teraz może wyjdźmy trochę w przyszłość.
Zgadzam się z tezą, która padła ze strony pani 

senator, pani minister Anders, że trzeba oczywiście 
w jakiś sposób zachęcić do pewnego ruchu, szczegól-
nie właśnie młode pokolenie, na którym nam zależy, 
ale oczywiście nie należy w żaden sposób zamykać 
drzwi przed osobami starszymi, które marzą o tym, 
by po latach tułaczki, również niewoli, przymusu, 
który stosowała wobec nich władza sowiecka, mogły 
powrócić do swojego kraju czy też do kraju swoich 
przodków.

Miejmy też świadomość tego, że – bardzo czę-
sto mówią o tym różnego rodzaju badania i głosy, 
które stamtąd do nas płyną – obraz naszej ojczyzny 
w oczach osób polskiego pochodzenia jest często moc-
no wyidealizowany. Przetrwał on bowiem głównie 
w opowiadaniach, opowieściach, które przekazywane 
były często z pokolenia na pokolenie, i dzisiaj ma taką 
formę trochę mityczną, często spotykamy się nawet 
z takim określeniem, że wręcz baśniową. Bardzo czę-
sto bywało też tak, że w poprzednich latach osoby, 
które tutaj wracały, zderzały się z rzeczywistością, 
która nie do końca przystawała do tego obrazu, który 
ci ludzie wynieśli z rodzinnych wspomnień.

Tak więc przed polskim państwem, kiedy będzie 
już procedowana i przyjmowana ustawa o repatriacji, 
stanie bardzo ważne zadanie. Przepisy prawa trzeba 
przygotować tak, żeby stworzyć odpowiedni system, 
aby takie osoby, kiedy tutaj wrócą, mogły w miarę 
bez trudu odnaleźć się w naszej polskiej rzeczywi-
stości. Mówię „w miarę bez trudu”, bo oczywiście 
pewne trudności zawsze będą występować i tego się 
pewnie nie uniknie. I być może to, o czym mówię, to 
nie jest tylko kwestia napisania precyzyjnej, dobrej 
czy nawet świetnej ustawy o repatriacji. Być może 
będzie trzeba ingerować również w przepisy innych 
aktów prawnych, po to, żeby otoczyć wspomniany 
akt prawny przepisami, które spowodują, że pobyt 
tych osób tutaj stanie się zbliżony do takiego, jakiego 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Informuję, że przedstawicielem rządu jest se-

kretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, pan minister Krzysztof 
Michałkiewicz.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Stanisław Kogut: Bardzo kompetentny 

minister, bardzo, jak wszyscy.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Krzysztof Michałkiewicz:

Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 
Senatorowie!

Chciałbym poinformować, że nie mamy oficjalne-
go stanowiska rządu, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej nie zgłasza żadnych zastrzeżeń 
do tej ustawy, wręcz przeciwnie, uważamy, że dłu-
goletnia tradycja Senatu, jeśli chodzi o wspieranie 
Polaków i Polonii, jest gwarancją, że będzie to nadal 
bardzo dobrze wykonywane.

Chciałbym podziękować także za to, że Senat 
uwzględnił w zmianach ustawy wprowadzenie no-
wej sfery działalności pożytku publicznego – cho-
dzi o działalność na rzecz weteranów i weteranów 
poszkodowanych w czasie działań poza granicami 
państwa. Uważamy, że to umożliwi wspieranie tej 
grupy osób, które dobrze zasłużyły się dla Polski. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

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

Otwieram dyskusję.
Czy są jakieś zgłoszenia do dyskusji?
(Senator Stanisław Kogut: Ja bym…)
Pan senator Kogut.

Senator Sprawozdawca 
Janina Sagatowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Była to inicjatywa Senatu, więc senatorowie zna-

ją jej szczegóły. Ta ustawa była tutaj przedstawiana, 
prezentowana. Miałam ten wielki zaszczyt i honor 
reprezentować Wysoką Izbę podczas prac nad tą na-
szą inicjatywą w Sejmie w odpowiednich komisjach.

Dzisiaj jeszcze raz przypomnę, że głównym 
celem tej ustawy było wpisanie w porządek praw-
ny roli Senatu w sprawowaniu opieki nad Polonią 
w wymiarze finansowym. Było to konieczne z tej 
racji, że Senat zawsze tradycyjne – podkreślam 
to: tradycyjnie – zajmował się Polonią na świecie; 
a tylko w krótkim okresie, od 2012 r. do minionego 
roku, finansowaniem Polonii i Polaków, ich potrzeb 
zajmowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Teraz na szczęście te środki są zapisane w budżecie 
Kancelarii Senatu. I żeby nie było zastrzeżeń tych, 
którzy pytają, dlaczego Senat to robi, i którzy mó-
wią, że jest to tylko tradycja itd., którzy mówią – a co 
jakiś czas pojawiają się tacy – że może te środki 
wyprowadzić do jakiegoś resortu, postanowiliśmy 
właśnie zainicjować tę zmianę w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bo 
to jest najmniejsza ingerencja w porządek prawny. 
Robimy to w tej ustawie dlatego, że Senat, sprawu-
jąc tę opiekę, zleca wykonywanie zadań – czy to 
zadań inwestycyjnych, czy to zadań programowych, 
oświatowych – organizacjom pożytku publicznego, 
różnym organizacjom. Te zmiany zostały wpisane 
właśnie po to, żeby nam prawnie ułatwić realizo-
wanie tego zadania i uporządkować to w pewnym 
sensie.

Pragnę poinformować, że Sejm wprowadził 
bardzo niewielkie zmiany legislacyjne, które dzi-
siaj na swoim posiedzeniu komisje, Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 
przyjęły, nawet z wdzięcznością, bo one były koniecz-
ne, gdyż teraz nawet bardziej wyraźnie, expressis 
verbis, rola Senatu jest wpisana w ten nowy, propo-
nowany porządek prawny. 

Obie komisje na dzisiejszym posiedzeniu zgodnie 
przedstawiły uchwałę, w której wnoszą o przyjęcie 
przedmiotowej ustawy bez poprawek, o co w imieniu 
obu komisji proszę.

Dziękuję także panu ministrowi, posłom za tak 
sprawne procedowanie nad tą ustawą i jej popar-
cie. Naprawdę odczuwaliśmy bardzo duże poparcie 
w czasie prac nad nią. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą, 
dziękuję i proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
(Oklaski)
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Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Chciałbym przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie dotyczą-
ce ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie w 2016 r.

Szanowni Państwo! Ustawa zawarta w druku 
senackim nr 111 obejmuje główne cele związane 
z przygotowywaniem wielkiego wydarzenia, jakie 
będzie miało miejsce w Warszawie, w naszej stolicy, 
w lipcu tego roku – przedstawiciele 28 państw, w tym 
głowy państw i szefowie rządów, będą uczestniczyli 
w szczycie Paktu Północnoatlantyckiego. Naszym 
narodowym, naszym państwowym interesem jest to, 
aby do tego wydarzenia bardzo dobrze się przygoto-
wać. I temu celowi służy właśnie ta ustawa. Chodzi 
o to, aby organizacja i wykonywanie różnego rodzaju 
dostaw, usług, robót związanych z tym wydarzeniem, 
przebiegły sprawnie.

Ta swego rodzaju specustawa, że tak powiem, wy-
łącza ustawę o zamówieniach publicznych. Jak wiemy, 
stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych 
nie jest łatwe, a czas płynie nieubłaganie. Gdy spoj-
rzymy dzisiaj w kalendarz, to sobie uświadomimy, 
że to wydarzenie, Szanowni Państwo, będzie miało 
miejsce już za 3 miesiące. A prac przygotowawczych 
z pewnością jest bardzo wiele.

W czasie posiedzenia komisji, które miało miej-
sce dziś w godzinach rannych, pan minister Bartosz 
Kownacki, obecny wśród nas, przedstawiał argu-
menty, które powinny nas zachęcać do tego, aby tę 
organizację usprawnić. Jak pewnie państwo zwrócili 
uwagę, art. 2 mówi o tym, że ustawa ta obowiązuje do 
15 lipca. A więc jest to ustawa, która ma swoje ściśle 
określone ramy czasowe.

Chcę powiedzieć, że w czasie dzisiejszego posie-
dzenia ta ustawa została jednogłośnie przyjęta przez 
członków komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie 
Przewodniczący.

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

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Ja uważam, że należą się słowa podziękowania 
dla rządu pani Beaty Szydło – składam te podzię-
kowania na ręce pana ministra Michałkiewicza – za 
to, że to, co zostało zepsute w poprzedniej kadencji, 
mimo protestu całego Senatu, także senatorów PO 
i PSL, kiedy to pan minister Sikorski na siłę brał te 
środki, aby łatać dziury budżetowe w resorcie pana 
ministra finansów, pana Rostowskiego, zostało napra-
wione. Drodzy Państwo, tyle protestów, ile wpływało 
w tym czasie, kiedy fundusze były w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, do biur pań i panów senato-
rów, także mojego, to było naprawdę niespotykanie 
dużo, niesłychana liczba. Wcześniej podejmowaliśmy 
uchwałę na temat Polaków w Kazachstanie. Tu była 
podobna sytuacja, wszystkie środowiska polonijne na 
świecie upominały się o to, żeby te pieniądze wróciły 
do Senatu.

I nie bez kozery powiedziałem, kiedy wszedł pan 
minister Michałkiewicz, że to najlepszy minister, bo 
wiele razy dyskutowałem z nim na te tematy. Jego 
stanowisko było jednoznaczne, żeby mianowicie 
wpisać to do ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. Panie Ministrze, serdecznie 
dziękuję. Na pana ręce składam podziękowania dla 
rządu Prawa i Sprawiedliwości za to, że podjął się 
tego trudnego tematu.

Drodzy Państwo, trzeba także podziękować panu 
marszałkowi Karczewskiemu, bo w pierwszej wersji 
Sejm Rzeczypospolitej głosował inaczej, ale póź-
niej były jego długie, długie negocjacje z rządem 
Rzeczypospolitej, poparcie pana prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego dla 
tego, aby pieniądze były w Senacie. I mamy dzisiejszy 
efekt. Dziękuję bardzo.

(Senator Alicja Zając: I naszej przewodniczącej.)
I naszej przewodniczącej, tak. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, w związku 

z czym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 111, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 111 A.
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(wicemarszałek A. Bielan) cie w Warszawie zdecydowano w 2014 r. w Walii, 
w Newport… No, jednak muszę to powiedzieć. 
Rząd pod przywództwem pana formacji politycznej, 
Platformy Obywatelskiej, rząd i minister wywodzący 
się z Platformy Obywatelskiej nie wykazali się nale-
żytą starannością, bo upływający czas nieubłaganie… 
Rząd Platformy miał 14 miesięcy na przygotowanie 
organizacyjne do szczytu w lipcu tego roku – jeszcze 
raz powiadam, od tego momentu zostały nam 3 mie-
siące – a nie uczynił nawet takiej rzeczy jak zarezer-
wowanie obiektu, w którym to wydarzenie miałoby 
się odbywać. A tu przede wszystkim chodzi o to, aby 
ten szczyt był sukcesem Polski, a nie sukcesem jakiej-
kolwiek formacji politycznej. I to jest główna intencja 
rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, aby skupić 
w tej chwili wszystkie siły organizacyjne, żeby bez ja-
kichkolwiek zastrzeżeń dobrze to przygotować i żeby 
później cieszyć się z tego, że Warszawa dla 28 człon-
ków NATO była czymś szczególnym i ważnym. Nie 
mówię o warstwie politycznej, która jest dla Polski, 
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej… Ostatnio 
członkowie senackiej Komisji Obrony Narodowej 
mieli spotkanie z grupą parlamentarzystów z Estonii 
– dla nich również jest to bardzo ważne wydarzenie. 
I dołożenie tej staranności jest związane z przyjęciem 
tej ustawy, co, jak powiadam, zostało życzliwie przy-
jęte przez całą komisję w czasie dzisiejszych obrad.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pozwolę sobie teraz udzielić głosu sobie, nawiązu-

jąc trochę do pytania pana senatora Florka.
Panie Przewodniczący, jaki był wynik głosowania 

nad tą ustawą w komisji? W szczególności pytam 
o to, jak głosowali senatorowie z klubu senackiego 
Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Dziękuję.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jak powiedziałem w pierwszej części swojego 

wystąpienia, ustawa została przyjęta jednogłośnie, 
również przez obecnych na posiedzeniu parlamenta-
rzystów, senatorów Platformy Obywatelskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Ja oczywiście nie podważam zasadności szczytu, 
przygotowań, starań itd., ale mówimy tu o dwóch 

sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać takie pytanie?

Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja chyba czegoś nie rozumiem… Okazuje się, że 

my bardzo lubimy specustawy, czyli coś, co reguluje 
jakąś materię w odmienny sposób, tak jak byśmy 
nie mogli stosować przepisów, które nas obowiązują 
w normalnym trybie. Ja nie byłem na tym posiedzeniu 
komisji, ale mam przed sobą ustawę – Prawo zamó-
wień publicznych. Art. 4 tej ustawy mówi o tym, do 
jakich zamówień ustawy się nie stosuje. W pkcie 5 
czytamy, że ustawy nie stosuje się do zamówień, któ-
rym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgod-
nie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, 
lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 
państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego. 
Powtarzam: jeżeli wymaga tego istotny interes bez-
pieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa 
publicznego. W związku z tym jest taki wyjątek 
w ustawie.

Pewnie tłumaczenie znowu będzie takie, że po-
przedni rząd, który nie dopełnił, nie zdążył… Ale 
przecież szczyt będzie w lipcu, czyli to już będzie 
mniej więcej 8 miesięcy istnienia tego rządu. I ja nie 
widzę potrzeby przyjmowania jakiejś specustawy, 
która pewnie będzie budziła wątpliwości co do zgod-
ności z prawem europejskim – bo można zaraz takie 
wątpliwości wysunąć. Czy nie można tego procedo-
wać, po pierwsze, w oparciu o ustawę, która takie 
wyjątki przewiduje, a po drugie, w oparciu o ustawę 
o zamówieniach publicznych, tam, gdzie to jest realne 
i możliwe do zrobienia w tym czasie? A tam, gdzie 
nie można – no, to są sytuacje wyjątkowe opisane 
w tej ustawie – wtedy można z tego skorzystać. Więc 
ja nie za bardzo rozumiem, po co tworzyć kolejną 
specustawę, czasową, na okres do 15 lipca, jeżeli to 
wszystko jest, moim zdaniem, do zrealizowania zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Czy na ten temat 
w komisji była rozmowa, dyskusja? Czy było to brane 
pod uwagę? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, powiem tak. Ma 

pan rację, z jednym tylko wyjątkiem: o szczy-
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(senator P. Florek) Informuję, że na sali przebywa sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister 
Bartosz Kownacki.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du? Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosz Kownacki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja bardzo krótko ustosunkuję się do wątpliwości 

pana senatora Florka. Mogę powiedzieć, że z jednym 
stwierdzeniem pana senatora się zgadzam – miał pan 
rację, mówiąc, że panu senatorowi się wydaje. Co do 
tego ma pan absolutną rację, panu się wydaje, a fakty 
są takie – i powinien pan to wiedzieć jako doświad-
czony parlamentarzysta – że prawo zamówień pu-
blicznych nie jest u nas najdoskonalsze i najprostsza 
procedura przetargowa trwa kilka, a zdarza się, że 
kilkanaście miesięcy, jeżeli np. zostaną włączone 
zapytania, procedury odwoławcze. Takie są fakty. 
Gdyby rząd Platformy Obywatelskiej rozpoczął tę 
procedurę przetargową i dzisiaj już byśmy ją kończyli, 
to rzeczywiście można by było powiedzieć, że może-
my bezpiecznie przygotować szczyt. Ponieważ jednak 
ta procedura przetargowa odpowiednio wcześniej się 
nie rozpoczęła, to dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego 
zrealizować w takim czy innym trybie przetargowym.

Pytał pan też o te wyjątkowe możliwości, które 
daje ustawa – Prawo zamówień publicznych, np. uży-
cie klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”. Pomijam tu już to, 
że każdy z tych trybów, również klauzula bezpieczeń-
stwa państwa, wymaga odpowiednich procedur, klau-
zula bezpieczeństwa państwa wymaga odpowiednie-
go uzasadnienia etc., a to też trwa długo. No, proszę 
mi wyjaśnić: jak można np. obłożyć klauzulą „tajne” 
lub „ścisłe tajne” albo klauzulą bezpieczeństwa pań-
stwa np. kampanię telewizyjną? No, jakkolwiek by 
na to patrzeć, to nie jest związane z bezpieczeństwem 
państwa. Proszę mi wytłumaczyć: jak można zastoso-
wać klauzulę bezpieczeństwa państwa w przypadku 
najmu kilkuset autokarów? A o takiej skali mówimy 
w przypadku szczytu NATO. Proszę mi wskazać, jak 
można określić klauzulę tajności czy bezpieczeństwa 
państwa w przypadku zakupu posiłków, co będzie 
kosztowało kilka milionów złotych ze względu na 
skalę przedsięwzięcia. A przecież tych postępowań 
dzielić nie możemy. I z tego względu musimy zasto-
sować specustawę.

Rzeczywiście wolelibyśmy nie być w takiej sy-
tuacji, ale ze względu na fakty, które panu podałem, 
takie, że pewne procedury przetargowe nie zostały 
rozpoczęte – a ranga przedsięwzięcia powoduje, że 
nawet w przypadku najprostszego zakupu wchodzimy 

różnych sprawach. To, co pan mówi, to jest bardzo 
istotne, ale ja cały czas podkreślam, że oczywiście 
możemy mówić, że minister Siemoniak był złym 
ministrem, a teraz jest dobry minister, taką narrację 
możemy oczywiście prowadzić przez kilka miesięcy, 
ale wydaje mi się, że po 8 miesiącach można by już 
z taką narracją skończyć.

Ja mówiłem o prostej sprawie, o tym, że są prze-
pisy prawa, które powinny nas obowiązywać, że jest 
ustawa, której musimy przestrzegać, ustawa, która 
umożliwia również podjęcie działań związanych ze 
szczytem ze względu na zapisy, które w tej ustawie 
są, i jest ustawa o zamówieniach publicznych, która 
obowiązuje wszystkich. I w związku z tym wydaje 
mi się, że nie trzeba tworzyć specjalnych ustaw, tak 
zwanych specustaw okazyjnych, skoro są przepisy 
prawa umożliwiające przygotowania do szczytu zgod-
nie z przepisami. Jak zdążyłem się zorientować, są 
wątpliwości co do tego, czy ta ustawa jest zgodna 
z prawem europejskim. Słyszałem nawet wypowiedź 
pana ministra Szymańskiego w tej sprawie. Po co 
w takim razie się narażać, tworzyć nowe przepisy 
specustawy, skoro można skorzystać z prawa, któ-
re jest? Tylko o to mi chodziło. Szkoda, że to nie 
zostało wzięte pod uwagę, bo moim zdaniem takie 
możliwości są. Tylko tę kwestię chciałem wyjaśnić. 
Dziękuję bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:

Ja rozumiem argumentację pana senatora, ale 
komisja nie podzielała tego przekonania i uznała, 
że najważniejszą racją jest dobre przygotowanie 
szczytu i że to jest naszym nadrzędnym interesem 
w całym procesie związanym z przygotowaniem, 
a później przebiegiem szczytu. Chcę tylko powie-
dzieć, że wszystkie te procedury są objęte działaniem 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i instytucji za 
to odpowiedzialnych. Nie ma tutaj żadnych ograni-
czeń czy przeszkód, aby wszystko było przygotowa-
ne dobrze i zgodnie z zasadą odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo naszych gości, jak również obywateli 
w Polsce, gdzie szczyt będzie się odbywał.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.
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(sekretarz stanu B. Kownacki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?
Może być z miejsca, jak myślę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosz Kownacki:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, można być…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Mikrofon.)
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Można być odpornym na argumenty, ale… Dam 

panu prosty przykład. W przypadku zamówień do-
tyczących progu unijnego – a nawet sama usługa 
cateringowa to jest wydatek rzędu kilku milionów 
złotych, z kolei próg unijny to jest 135 tysięcy euro 
– jest obowiązek, żeby ogłoszenie wisiało na stronie 
internetowej od 22 do 40 dni. Nie ma możliwości, 
żeby w tym momencie z odpowiednim zapasem cza-
su przeprowadzić postępowania przetargowe. Nawet 
gdybyśmy je rozpoczęli w listopadzie, nie da się go 
bezpiecznie zakończyć – biorę pod uwagę ewentual-
ne rozstrzygnięcia odwołań – na przykład do końca 
kwietnia. Po prostu takie są terminy. Musi się pan 
pogodzić z tym, że pana koledzy polityczni nie przy-
gotowali, nie wdrożyli pewnych postępowań tak, żeby 
one się kończyły… Oczywiście na kilkadziesiąt czy 
kilkaset postępowań, które by były przeprowadza-
ne, zapewne 95% albo nawet 99%, mam nadzieję, 
skończyłoby się sukcesem. Jednak wystarczy, żeby 
tylko jedno – czy dwa postępowania – nie zakończyło 
się sukcesem. I proszę bardzo, jak pan wytłumaczy 
to później? Szczyt świetnie przygotowany, wszyst-
ko załatwione, ale na przykład autobusy nie zostały 
wynajęte.

Apelowałbym więc, żebyśmy w tej sprawie raczej 
szukali zgody i porozumienia. Nawet takie ugrupo-
wanie jak Nowoczesna potrafiło dostrzec wagę tego 
szczytu. Państwo przyjęliście koncepcję opozycji to-
talnej. Odporni na argumenty nie dostrzegacie swoich 
zaniedbań. Ja nie twierdzę… Nie chcę teraz oceniać, 
z jakich powodów one wystąpiły.

Jeśli jednak pan pyta o kwestię prawa unijnego, 
to odpowiem panu tak: są sytuacje, w których dobro 
niższej wartości poświęca się na rzecz dobra wyższej 
wartości. Ja rozumiem, że państwo byście byli szczę-
śliwi, gdyby ten szczyt NATO nie doszedł do skutku 
i gdyby rząd ogłosił, że nie można go przeprowadzić, 
bo państwo nie przygotowaliście tego szczytu. Tylko 
jeszcze raz chcę powiedzieć: to pana koledzy politycz-
ni odpowiadają za to, pan również. Odpowiadacie za 
to, że wcześniej ten szczyt nie został przygotowany 
pod względem organizacyjnym. Tak więc zasada „im 
gorzej dla szczytu NATO, tym lepiej dla Platformy 

w kwoty wymagające zastosowania odpowiednich 
procedur prawa zamówień publicznych – musimy 
skorzystać z tych rozwiązań. Te kierunki, które 
państwo próbowaliście pokazywać także w Sejmie, 
w żaden sposób się nie kwalifikują. Jak pokazałem, 
narazilibyśmy się później na kompromitację przed 
Komisją Europejską i na poniesienie odpowiedzial-
ności właśnie za to, że stosujemy zupełnie nieuzasad-
nione wybiegi. Zgodnie ze znanym nam orzecznic-
twem Komisji Europejskiej, ze stanowiskiem Komisji 
Europejskiej tego rodzaju zamówienia nie kwalifikują 
się do wyłączenia na podstawie art. 4. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! W takim razie 
prosiłbym odpowiedzieć na pytanie, czy ten projekt 
jest zgodny z prawem europejskim. Poza tym, Panie 
Ministrze… Ja znam ustawę o zamówieniach publicz-
nych. Przez ostatnie 8 lat byłem wojewodą i stosowałem 
ją przy okazji wielu zamówień. A na przykład w czasie 
konferencji klimatycznej, bardzo ważnej, organizo-
wanej w Poznaniu, odpowiadałem między innymi za 
bezpieczeństwo medyczne. I ja te wszystkie procedury 
w przeciągu 8 miesięcy jestem w stanie przygotować. 
Oczywiście, tak jak pan powiedział, niektóre zamó-
wienia, chociażby na wynajem autobusu czy dotyczą-
ce kampanii telewizyjnej, można przecież zrealizować 
w normalnej procedurze, nie musi być tu użyta specusta-
wa, a art. 4 pkt 5 stosowano by tylko w tych sytuacjach, 
kiedy trzeba, na przykład jeżeli chodzi o catering. Pan 
mówi, że… Catering jest bardzo ważną…

(Senator Robert Mamątow: Pytanie, bo minuta 
minęła.)

…sprawą. Jeżeli mamy mieć u siebie przedsta-
wicieli 28 państw świata, w tym prawdopodobnie 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, to proszę mi nie 
mówić, że to ze względu na bezpieczeństwo, na ochro-
nę nie jest istotne, nie jest ważne. Moim zdaniem jest 
tylko kwestia interpretacji tej ustawy. A więc pytanie 
moje dotyczy tego, czy ta ustawa jest zgodna z ustawą 
o zamówieniach publicznych, czy projekt tej ustawy 
był z nią zgodny, Panie Ministrze.
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(sekretarz stanu B. Kownacki) na, łącznie to jest około 150 milionów zł wydatków 
na szczyt NATO. Wszystko to powoduje, że my nie 
oceniamy, iż ta sytuacja stanowi jakiekolwiek za-
grożenie w przypadku późniejszych postępowań 
przed Komisją Europejską. W związku z tym jak 
najbardziej ten termin końcowy jest potrzebny. Jest 
on troszeczkę wydłużony ponad to, ile potrwa sam 
szczyt NATO – to kilka dni później, aniżeli skoń-
czy się szczyt NATO – dlatego że mogą być pewne 
usługi, które będą wykonywane po szczycie NATO, 
a które są związane z tym szczytem, jak na przykład 
usługi związane ze sprzątaniem terenu i zabezpiecze-
niem pewnych elementów. I dlatego termin został tak 
określony. I na to, że ten termin musi być, wskazują 
również służby legislacyjne. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja oczywiście 
nie przyjmuję pana retoryki, że ja byłbym szczęśli-
wy, albo moi koledzy, którzy odpowiedzialni za to… 
W Senacie obowiązuje troszeczkę inna retoryka niż 
w Sejmie i my staramy się rozwiązywać problemy 
dla dobra nas wszystkich, dla dobra interesu państwa, 
i proszę tak to traktować. A takie wypowiedzi poli-
tyczne, moim zdaniem, akurat w tym miejscu, gdy 
szukamy dobrych rozwiązań, może niekoniecznie 
na dzisiaj, może na przyszłość, bo za chwilę może 
będzie jakaś kolejna bardzo istotna impreza… A już 
wiemy o lipcowej wizycie papieża, o Światowych 
Dniach Młodzieży. Więc żeby może nie trzeba było 
uchwalać kolejnych specustaw w związku z tymi uro-
czystościami…

Panie Ministrze, pewno różne przyczyny można 
tu wymieniać. Ja mógłbym powiedzieć, że może ja-
kaś tam wymiana przeprowadzana w wojsku też jest 
niekorzystna i może też wpływa na opóźnienie – ale 
nie chcę wchodzić w taką retorykę. Jedno jest pewne: 
oczywiście trzeba ten szczyt dobrze przygotować.

Co do tego, co pan mówił o 95%, że pewno w 90% 
udałoby się, a w kilku procentach coś by nie wyszło, 
to oczywiście akurat art. 4 pkt 5 jak najbardziej byłby 
do zastosowania, jeżeli do takiej sytuacji by nie do-
szło. Ale nie chcę już negować tej kwestii i prowadzić 
dalszej dyskusji w tej sprawie. Fakt jest faktem: trzeba 
ten szczyt dobrze przygotować.

Mamy kolejną specustawę, na szczęście obowiązu-
jącą krótko, do 15 lipca. W związku z tym dobrze jest 
pomyśleć, żeby w przyszłości, przy okazji kolejnych 
ważnych uroczystości nie trzeba było kolejny raz two-
rzyć specustaw. Bo specustaw w Polsce mieliśmy już 

Obywatelskiej” w tym wypadku nie będzie działała, 
bo to wy odpowiadacie za te wszystkie zaniedbania. 
My powinniśmy przyjść jesienią tego roku i wiedzieć, 
że wszystkie procedury są wdrożone, i bezpiecznie 
w lutym i w marcu je kończymy, tak żeby mieć zapas 
czasu i być do szczytu NATO przygotowani. O to, 
dlaczego jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dlaczego 
przygotowujemy tę specustawę, proszę pytać swoich 
kolegów, a nie obecny rząd. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, mam pytanie… Oczywiście 
nie neguję sensowności tej ustawy, jest potrzeba jej 
uchwalenia i według mnie to jest poza dyskusją. Mam 
tylko pytanie: czy sensownie było umieścić art. 2 
z datą końcową obowiązywania tej ustawy? Pytanie 
jest też takie: jeśli to jest ustawa epizodyczna, która 
i tak zostanie skonsumowana, tak to nazwijmy, w oko-
licach szczytu, tzn. po szczycie jej postanowienia sta-
ną się jakby bezprzedmiotowe, to czy nie lepiej byłoby 
po prostu zrezygnować z daty końcowej? Bo i tak 
w większości zamówienia, które będą realizowane, 
zostaną jakby sfinalizowane przed szczytem, a ewen-
tualnie te, które pojawiłyby się po szczycie, bo takie 
przecież też mogą być… Dawanie sobie daty końco-
wej może być niebezpieczne, no bo to jest niedługi 
czas, bodajże 5 czy 6 dni od zakończenia szczytu. 
Dlatego stawiam pytanie, czy nie lepiej zrezygnować 
z art. 2, który wygasza działanie ustawy tak, jakby-
śmy to siekierką ucinali, zgodnie z określoną datą.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosz Kownacki:

Jeżeli można… Zasady techniki prawodawczej 
wymagają, aby w przypadku ustawy epizodycznej był 
wskazany termin końcowy, tym bardziej ze względu 
na to, co podnosił pan senator Florek, mianowicie 
że w przypadku ustawy epizodycznej, która bardzo 
szybko zostanie wyrugowana z polskiego porządku 
prawnego, zostanie zakończony okres jej obowią-
zywania… Również kwota nie jest de facto ogrom-
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(senator P. Florek) Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Informuję, że posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych 
innych ustaw, druk senacki nr 113, odbędzie się dziś, 
17 marca, w sali plenarnej 15 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach.

Następnie w tej samej sali odbędzie się wspólne 
posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęco-
ne pierwszemu czytaniu projektu uchwały w sprawie 
uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady 
Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, druk senacki nr 114. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 58 
do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o pra-
cownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punk-
tu 13 porządku obrad; drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko 
– deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz 
członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Radia 
Europy – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
14 porządku obrad.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje. Nie ma 
sprzeciwu.

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

(Rozmowy na sali)

dużo, a terminy niektórych, choć miały być krótkie, 
potem są przedłużane i takie specustawy obowiązują 
dłużej. Tak więc ja nie neguję, apeluję tylko o spokój. 
To jest ważne spotkanie, musi być dobrze zabezpie-
czone i oczywiście wynika z tego to, że ta specustawa 
jest nieodzowna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy pan chce się…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosz Kownacki:

Ja bardzo dziękuję panu senatorowi. Naprawdę 
jest to ustawa epizodyczna. Nie możemy dzisiaj 
przewidzieć, które z postępowań zakończyłoby się 
brakiem sukcesu – a wtedy zastosowanie klauzuli 
bezpieczeństwa państwa byłoby już w ogóle niemoż-
liwe. Dlatego musimy zastosować ją w taki właśnie 
sposób.

Pragnę też tylko zauważyć, Panie Senatorze, że 
w przypadku Światowych Dni Młodzieży – i o tym 
również media wielokrotnie już informowały – tak-
że jest przygotowywana specustawa. I to o dużo 
szerszym zakresie obowiązywania. Bo, jak wynika 
z wiedzy, którą ja dysponuję, w tym przypadku też 
pewne elementy nie zostały niestety przygotowane. 
I zgadzam się z tym, że bez względu na to, kto spra-
wuje władzę, kto odpowiada… powinniśmy prze-
widywać takiego rodzaju imprezy dużo wcześniej. 
Mechanizm państwowy powinien działać tak, ażeby 
nawet w przypadku zmiany rządu móc sprawnie nad 
tym przejść i zorganizować każdą takiego rodzaju 
imprezę. Każda specustawa jest złem koniecznym, 
powinniśmy jak najrzadziej stosować takiego rodzaju 
rozwiązania, bo one pokazują, że państwo polskie 
po prostu nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadania pytań.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Czy są jakieś zgłoszenia? Nie.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Są jakieś ogłoszenia, Panie Senatorze? Bardzo 
proszę.
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administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw…

(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? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje pan 

minister Łukasz Piebiak. Witamy, Panie Ministrze.
Zapraszamy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo!

Powiem w wielkim skrócie, ponieważ ustawa, 
jak pan poseł sprawozdawca słusznie powiedział, 
ma długi tytuł, a treść krótką, do tego zupełnie nie-
skomplikowaną, jeżeli chodzi o meritum, choć może 
legislacyjnie wygląda to troszeczkę bardziej skom-
plikowanie.

Uzasadnienie zasadniczej części ustawy, czyli 
przepisów od art. 3 do art. 6, jest dokładnie takie, 
jakie podał pan senator sprawozdawca, tzn. mamy 
system, system jest gotowy, ale system nie jest jeszcze 
w stanie obsłużyć trudniejszych wniosków. Wiadomo, 
że bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli i ca-
łego biznesu spoczywa na prawidłowym funkcjono-
waniu systemu wieczystoksięgowego.

W sytuacji, kiedy 1 kwietnia – zgodnie z tą usta-
wą, która taki termin nakładała, ustawą z 15 stycznia 
2015 r. – wystartowalibyśmy i notariusze zaczęliby 
składać wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych za 
pomocą systemu teleinformatycznego, jego funkcjo-
nowanie nie byłoby doskonałe, zawieszałby się, od-
rzucałby wnioski bez podstawy itd. Wprowadziłoby 
to zamieszanie i niepewność prawną w stosunkach 
społeczno-gospodarczych, czego za wszelką cenę na-
leży uniknąć. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości 
w pełni popiera poselski projekt, który pozwoli na do-
pracowanie systemu i wyeliminowanie tych uchybień.

W pierwotnym przedłożeniu poselskim pojawiała 
się data 8 września 2016 r. Myśmy zrobili wszystko, 
co możliwe – jako że to nasz departament informa-
tyzacji te prace nadzoruje – ażeby to przyspieszyć, 
ażeby te zmiany, które są dobrymi zmianami, weszły 
w życie jak najszybciej. Data 1 lipca jest datą opty-
malną. Ostatecznie na tym stanęło i tak izba niż-

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 113, a spra-

wozdanie komisji – w druku nr 113 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Skomplikowana nazwa tej ustawy może sugero-

wać, że chodzi tutaj o jakieś bardzo złożone zmia-
ny, a tak naprawdę wszystkie te zmiany zmierzają 
do jednego: trzeba opóźnić wejście w życie – czyli 
przedłużyć okres vacatio legis – zmian związanych 
z pracami nad budową systemu teleinformatycz-
nego, które mają doprowadzić do tego, że będzie 
możliwe składanie wniosków w postępowaniu 
wieczystoksięgowym właśnie za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. To dotyczy notariu-
szy, notariusze będą mieli takie uprawnienia. To 
są zmiany mające usprawnić postępowanie wie-
czystoksięgowe.

Krajowa Rada Notarialna zgłaszała, że jeszcze 
prowadzone są testy tego systemu przez użytkow-
ników, a więc przez notariuszy. Występują pewne 
problemy natury informatycznej, elektronicznej. 
W przypadku prostych wniosków system funkcjonu-
je prawidłowo, ale w przypadku bardziej skompliko-
wanych wniosków wieczystoksięgowych ujawniają 
się pewne mankamenty tego systemu. W związku 
z tym należy dać czas przedstawicielom Krajowej 
Rady Notarialnej, aby ten system dopracowali. 
To są czynności bardzo precyzyjne, bardzo waż-
ne z punktu widzenia funkcjonowania ksiąg wie-
czystych, w związku z tym przesunięcie w czasie 
wejścia w życie tych przepisów jest jak najbardziej 
uzasadnione.

Jeżeli chodzi o prace komisji, to komisja po wy-
słuchaniu przedstawiciela ministerstwa jednomyślnie 
podjęła w głosowaniu decyzję, żeby takie przesunię-
cie wprowadzić. To tyle.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) trybie, w obecności notariusza oraz stron, które doko-
nują czynności… Następnie, tak jak to znamy z tradycji, 
notariusz osobiście czy też ktoś z jego kancelarii albo 
za pośrednictwem poczty dostarcza wnioski, które są 
zawarte w aktach notarialnych – chodzi o wnioski o do-
konanie wpisów w księgach wieczystych – do sądu. 
Zastąpienie tej tradycyjnej formy doręczenia osobistego, 
przez posłańca czy też za pośrednictwem poczty for-
mą teleinformatyczną w sposób oczywisty przyspieszy 
postępowanie – wniosek znajdzie się w sądzie nie po 
kilku dniach po sporządzeniu aktu, tylko natychmiast. 
Jest również oczywiste, że podniesie to poziom bez-
pieczeństwa obrotu, gdyż… No, sąd po prostu szybciej 
to rozpozna. Tak więc to, co mogłoby się wydarzyć 
od momentu, w którym zostało złożone oświadczenie 
woli w akcie notarialnym, do momentu, w którym sąd 
wieczystoksięgowy poweźmie wiadomość… Ten okres 
się skraca, a im jest krótszy, tym mniejsze jest ryzyko, 
że zdarzy się coś, co mogłoby, powiedziałbym, wywo-
łać stan niepewności prawnej. To nie jest duża zmiana 
w systemie prawnym jako takim – to nie jest zmiana pra-
wa materialnego – ale to jest zmiana o charakterze istot-
nym z punktu widzenia praktyki funkcjonowania obrotu 
cywilnoprawnego, w tym gospodarczego w Polsce. To 
przenosi nas na wyższy poziom, a w XXI wieku do tego 
właśnie powinniśmy dążyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Żaryna.

Senator Jan Żaryn:

Ja też, jeśli można, zadam pytanie wykraczające 
– nie wiem jak znacznie – poza treść tego, o czym mó-
wimy. Chodzi o wpisy zaległe do ksiąg wieczystych. 
Czy taka kategoria istnieje? Jak głęboko ona sięga 
w czasie z racji braku tegoż systemu? Jakie w związku 
z tym widzi pan czasowe możliwości usunięcia po 
1 lipca pewnego balastu, który funkcjonuje, z punktu 
widzenia prawa własności? Mówię o tym z pewnej 
perspektywy, nie tylko perspektywy całej Polski, ale 
z perspektywy konkretnego jej fragmentu, to znaczy 
ziem zachodnich i północnych. Czy dzięki temu sys-
temowi zaistnieje możliwość, że dokonana zostanie 
pewna korekta co do czasu wypełniania ksiąg wie-
czystych dotyczących prywatnej własności polskiej 
na terenach ziem zachodnich i północnych?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie. 
Choć ono rzeczywiście jest dość luźno powiąza-

sza parlamentu to uchwaliła. Ja oświadczam, że my 
będziemy gotowi do tego, żeby wystartować z tym 
systemem 1 lipca.

Sygnały Krajowej Rady Notarialnej o pewnych 
niedoskonałościach rzeczywiście się potwierdziły. 
Potraktowaliśmy je poważnie. Niepoważne byłoby 
zignorowanie ich i taki skok do basenu, w którym 
nie ma wody.

Dodatkowo są tylko 2 tzw. zmiany czyszczące. 
Jedna dotyczy dodania słowa „wojskowy” w art. 1 
w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury, po-
nieważ omyłkowo zostało ono usunięte w jednej z po-
przednich nowelizacji. Tak samo w art. 2 akceptujemy 
zmianę, popieramy poselski projekt w zakresie zamia-
ny określania „Prokuratura Generalna” na określenie 
„Prokuratura Krajowa”, ponieważ taka już istnieje. 
Niedoróbki legislacyjne, które się pojawiły, trzeba 
wyeliminować, dlatego projekt poselski zawiera także 
te 2 zmiany czyszczące, a zasadniczy cel i funkcja 
projektu są takie, jakie pan senator sprawozdawca 
przedstawił. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pozostanie jeszcze przez chwilę.
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 Pęk, bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:

Panie Ministrze, ja zadam pytanie, które może 
troszeczkę wykracza poza materię tej ustawy, ale 
ponieważ jakoś osobiście jestem zainteresowany tą 
tematyką, a jest okazja, żeby powiedział pan o tym 
kilka słów, to zapytam. 

Na czym w tym systemie ma polegać rola notariusza? 
Jak to usprawni pracę sądów wieczystoksięgowych? Jak 
to zwiększy bezpieczeństwo obrotu? Byłbym bardzo 
wdzięczny za przybliżenie tego zagadnienia.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Wysoka Izbo! Nowy system jest systemem, który 
zakłada przejście z dotychczasowego tradycyjnego sys-
temu dokumentacji papierowej, czyli aktów notarialnych 
sporządzanych na papierze, w określonym uroczystym 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) w życie, notariusz był zdany na papierowe księgi, na 
wycieczki do sądu, wiadomo, że było to pracochłon-
ne, czasochłonne. Teraz notariusz na bieżąco może 
sprawdzać stan ksiąg wieczystych, można w syste-
mie elektronicznym pobrać prawomocne, wiarygodne 
odpisy z ksiąg wieczystych o takiej samej wartości 
dowodowej, prawnej jak te papierowe. W tej chwili 
pojawia się kolejny etap podnoszenia bezpieczeństwa 
obrotu notarialnego. Wiadomo bowiem, o czym już 
skrótowo mówił pan minister, że istnieje etap niepew-
ności prawnej pomiędzy momentem podpisania aktu 
notarialnego przez notariusza a jego dotarciem do sądu 
i uczynieniem w sądzie odpowiedniej wzmianki, że 
akt notarialny o określonej treści miał miejsce. To jest 
ten moment, kiedy teoretycznie istnieje możliwość, 
że nieuczciwy kontrahent np. kilkakrotnie obróci tą 
samą nieruchomością, a w sądzie nie będzie o tym 
wzmianki. Teraz ograniczamy takie ryzyko, bo zaraz 
po podpisaniu aktu notarialnego w systemie elektro-
nicznym ksiąg wieczystych pojawi się wzmianka o do-
konaniu konkretnej czynności. Tak że są to zmiany jak 
najbardziej w dobrym kierunku, nowoczesne, mające 
na celu podnoszenie bezpieczeństwa obrotu prawnego. 
Oby tak dalej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również bardzo króciutko. Chciałbym tylko 

zwrócić uwagę szanownych kolegów na jedną spra-
wę. Otóż prezentacja, której dokonał pan senator 
Pęk, i to, co mówił pan minister, są o tyle mylące, 
że ta ustawa nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że 
są kłopoty z wdrożeniem systemu elektronicznego. 
Bo to, że jakiś system może nie zadziałać, wszyscy 
wiemy z doświadczenia i nikt o to pretensji nie ma. 
Ale tych kwestii dotyczą tak naprawdę art. 3, art. 4 
i może art. 6. Tymczasem, Panie Ministrze, Wysoka 
Izbo, Szanowni Koledzy, pozostałe trzy punkty są 
dlatego, że przyjmujemy ustawy na kolanie, i nawet 
Ministerstwo Sprawiedliwości, wiedząc, jak ciekawe 
zmiany ma nam do zaproponowania – np. że teraz 
mamy Prokuraturę Krajową, a nie generalną itd. – no, 
nie do końca panuje nad tym materiałem. I dlatego to 
poprawiamy – bo możemy, i to nie jest żadna wpadka. 
Ale jeżeli tempo procedowania będzie tak szybkie, to 
jestem pewien, że będziemy poprawiali dużo grubsze 
błędy. A jeśli będzie więcej czasu na zastanowienie 
się i trochę więcej pracy, i spokoju, to nie będziemy 
musieli procedować takich ustaw jak w tej chwili. 
Dziękuję bardzo.

ne z tym, nad czym dzisiaj Wysoki Senat obradu-
je. Postaram się odpowiedzieć w ten sposób. Sama 
zmiana systemu z modelu tradycyjnego na model 
teleinformatyczny problemu zaległości w ujawnia-
niu rzeczywistego stanu rzeczy w księgach wieczy-
stych… Taka próba kilka lat temu była podjęta, ale za-
kończyła się, powiedzmy, umiarkowanym sukcesem, 
że tak to oględnie skomentuję. Związek pomiędzy 
tymi… Postępowanie wieczystoksięgowe jako całość 
powinno oczywiście się przyspieszyć, sąd pewnie 
troszeczkę zostanie odciążony, ale bardziej na etapie 
pracy sekretarskiej, to znaczy odpakowywania tej ko-
respondencji, przedstawiania jej referendarzowi czy 
sędziemu – to głównie są referendarze, ale czasami 
jeszcze sędziowie… Problem zaszłości historycznych 
jest problemem innym, ale wymagającym, jak się 
wydaje, uregulowania. Jednak na pewno nie w tej 
ustawie. Oczywiście są zaległości w sądach wieczy-
stoksięgowych, ale musiałbym zebrać odpowiednie 
dane… Nie jestem przygotowany, bo luźno się to wią-
że z omawianą tematyką. Zakładam, że te zaległości 
będą likwidowane. Ale problem, o którym pan senator 
wspomina, nie wynika z opieszałości – zawinionej 
bądź nie – sądów wieczystoksięgowych, tylko z tego, 
że nie wpływają wnioski. Wniosek nie wpłynie, sąd 
wieczystoksięgowy go nie rozpozna, koniec, kropka. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do przed-

stawiciela rządu? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pęka.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko króciutko. Chciałbym, niejako wykracza-

jąc poza ten punkt, w ramach którego mówimy tyl-
ko o przesunięciu w czasie wejścia w życie pewnych 
przepisów, odnieść się do ich strony merytorycznej. 
Bardzo się cieszę, że takie zmiany w prawie zachodzą, 
że notariusze otrzymują takie dodatkowe kompetencje. 
To jest pewien ciąg zmian dotyczących unowocze-
śniania pracy notariusza. Pierwszym wyłomem było 
stworzenie możliwości korzystania przez notariuszy 
z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych. To już 
był ogromny postęp. Zanim to zostało wprowadzone 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, na posiedzeniu 
komisji, zdaje się, było głosowanie. Tak? Jaki był 
wynik tego głosowania?

Senator Michał Seweryński:

Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. 
Dodam jeszcze – nie zdradzając przecież żadnych 
poufnych informacji – że wcześniej ten projekt był 
dyskutowany na posiedzeniu obu klubów. Został nam 
przekazany, do ostatniej chwili wspólnie go popra-
wialiśmy i jednomyślnie go przyjęliśmy.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

(Głos z sali: Jedna osoba się wstrzymała.)
Tak, pan senator ma rację, 1 senator wstrzymał 

się od głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Profesorze, mam takie pytanie: jakie są 
nadzieje na to, że sprawa pani Sawczenko zostanie 
pozytywnie rozstrzygnięta?

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, o nadziejach obie komisje nie 
dyskutowały.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Pociej chciałby zadać pytanie. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, pan senator już 

sprostował informację, tak że…)
(Senator Michał Seweryński: Jeśli wolno, Panie 

Marszałku, to…)
Oczywiście, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Ja prywatnie zadawałem sobie takie samo pytanie, 
jakie zadał pan senator Jackowski, i myślę, że wszyscy 
– chociaż o tym nie dyskutowaliśmy – mamy cichą 
nadzieję, że nasz głos nie pozostanie bez echa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? 

Nie widzę chętnych.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusje.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko 
– deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz 
członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 114, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 114 S.

Proszę sprawozdawcę, przewodniczącego komi-
sji, pana senatora Seweryńskiego, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji przedsta-
wiają Wysokiemu Senatowi projekt następującej 
uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputo-
wanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Nadia Sawczenko jest więźniem politycznym, po-
rwanym na terytorium Ukrainy i od ponad półtora 
roku bezprawnie przetrzymywanym przez władze 
Federacji Rosyjskiej.

Uwolnienie Nadii Sawczenko jest ciągle odkłada-
ne w czasie, co zagraża jej życiu, ponieważ w prote-
ście przeciw bezprawiu ukraińska deputowana pro-
wadzi głodówkę. Przetrzymywanie Nadii Sawczenko 
w więzieniu jest rażącym naruszeniem podstawowych 
wolności i praw człowieka, przeciwko czemu podno-
szone są powszechne protesty.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyłącza się do 
tych protestów i apeluje do władz Federacji Rosyjskiej 
o natychmiastowe zwolnienie Nadii Sawczenko.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję.
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko  

– deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

i żołnierzami. Nadia Sawczenko została porwana z te-
rytorium Ukrainy, przewieziona do Rosji i rosyjski 
sąd – nie wiadomo, na jakich podstawach – sądzi ją 
także za nielegalne przekroczenie granicy. I tutaj się 
opowiada taką właśnie historię, że Nadia Sawczenko 
przekroczyła nielegalnie granicę Ukrainy i Rosji, 
a kiedy znalazła się na terytorium Rosji, oddała się 
w ręce władz rosyjskich. No, jest to historia, w którą 
chyba nikt, jak się wydaje, nie może wierzyć. Jednak 
Rosjanie, Rosjanie karmieni propagandą putinowską, 
w to wierzą. I wierzą, że walczą z nacjonalistami 
spod znaku Bandery, z faszystami, że znowu, tak jak 
w II wojnie światowej, oswobadzają tę część Europy 
od faszystów. I Nadia Sawczenko znajduje się w sy-
tuacji bardzo trudnej. To jest młoda kobieta siedząca 
od dłuższego czasu w więzieniu rosyjskim, która co 
chwilę podejmuje głodówki, niewątpliwie zagrażające 
jej zdrowiu, a może także życiu. 

I to jest pokazanie, jak wyglądają praworządność 
i prawo w Rosji, w jaki sposób można używać siły, 
nie zwracając uwagi na prawo, na praworządność 
i na umowy międzynarodowe. Bo żadne umowy mię-
dzynarodowe nie pozwalają uprowadzać żołnierza 
z terytorium jego własnego kraju do innego kraju 
i stawiać go przed sądem za to, że walczył przeciwko 
agresji. Przypomnę, że podobna sprawa była z ofi-
cerem służb jednego z państw bałtyckich, który też 
został zwabiony na terytorium Rosji, tam aresztowany 
i skazany za nielegalne przekroczenie granicy i za 
szpiegostwo przeciwko Rosji, czyli za to, co robił 
w ramach struktur własnego państwa.

Dlatego to dobrze, że podejmujemy taką uchwa-
łę, dobrze, że zajmujemy się Nadią Sawczenko, bo 
uchwała dotyczy oczywiście indywidualnej ko-
biety, ale sprawa ma charakter znacznie szerszy. 
Podkreślam: sprawa ma charakter znacznie szerszy, 
dlatego że to, co robi Rosja na terenie Ukrainy, to, że 
Rosja odrywa fragmenty Ukrainy – niektóre frag-
menty, jak Krym, już oderwała, a potem sięgnęła po 
Donbas i Ługańsk, które nazwała Noworosją – jest 
bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpiecz-
ny precedens. Pamiętajmy, że wtedy, kiedy tereny 
Ługańska i Doniecka nazywane były Noworosją, 
tereny obecnej Polski nazywane były Priwislinskim 
Krajem. I to jest problem, który dotyczy także nas, 
choć w tej chwili tylko teoretycznie. 

Popieram omawiany projekt uchwały. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji? Nie.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma przemówień do protokołu?
Zamykam dyskusję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

A czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
czy inne parlamenty podjęły podobne inicjatywy?

Senator Michał Seweryński:

Parlament Ukrainy.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy macie państwo jeszcze pytania do sprawoz-
dawcy? Nie widzę zgłoszeń.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście bardzo ważny jest los Nadii 

Sawczenko, oficera ukraińskiej armii, ale w tym, co 
się z nią dzieje, jest jakby… To, co się z nią dzieje, 
pokazuje, co się w ogóle dzieje na wschodzie Ukrainy. 

Na wschodzie Ukrainy trwa agresja Rosji, do któ-
rej Rosja się nie przyznaje. Jednak dla wszystkich ob-
serwatorów jest oczywiste, że to nie jest tylko agresja 
polityczna i informacyjna, że to nie jest tylko agresja 
propagandowa. Na terytorium Ukrainy w kwietniu 
ub. r. było około 8 tysięcy żołnierzy rosyjskich w kil-
ku grupach uderzeniowych. Było tam mniej więcej 
500 czołgów rosyjskich, 500 systemów rakietowych, 
systemy obrony przeciwlotniczej S-300. Były tam 
też najnowsze systemy, które weszły do uzbrojenia 
armii rosyjskiej rok wcześniej czy 2 lata wcześniej, 
w 2012 r. Rosjanie twierdzą, że ta broń to jest broń 
separatystów, zdobyta od armii ukraińskiej, ale fakty 
temu przeczą. Podczas walk w okolicach Mariupola 
w sierpniu ub. r. używano systemów, które były na 
wyposażeniu tylko armii rosyjskiej. Jest też inna 
kwestia, wydaje się już, jasna. Ustalono, że samolot 
cywilny, w którym większość pasażerów stanowili 
obywatele Holandii, został zestrzelony pociskiem 
systemu rosyjskiego. Rosja wykonuje różnego typu 
wygibasy propagandowe, żeby stwierdzić, że akurat 
to zrobili Ukraińcy, ale holenderska komisja do spraw 
wypadków nie stawia tu znaków zapytania.

To, co się dzieje z Nadią Sawczenko, dzieje się 
także z wieloma innymi ukraińskimi obywatelami 
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Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera: senator 
Annę Marię Anders do Komisji Obrony Narodowej 
oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą; senatora Jana Marię Jackowskiego do 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą; senatora Marka Martynowskiego do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto z państwa jest za podjęciem uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Dziękuję bardzo.
Głosowało 77 senatorów, 75 – za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy.

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 105 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Stanowisko komisji jest takie, że postanowiono nie 

uwzględniać poprawek i przyjąć ustawę bez zmian.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy senator wnioskodawca…

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-
tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Wysoka Izbo, w związku z tym, że jutro będziemy 
rozpatrywali jeszcze jeden punkt porządku obrad, 
specustawę… Na posiedzeniu konwentu zdecydo-
waliśmy, że lepiej przedłużyć obrady do jutra, niż 
przyjeżdżać na oddzielne posiedzenie.

Zarządzam w tej chwili 15-minutową przerwę, po-
tem przegłosujemy wszystkie dotychczasowe punkty, 
po czym będzie przerwa do jutra do godziny 12.00, 
kiedy to rozpatrzymy tę jedną ustawę, która będzie 
jutro rano w Sejmie.

Ogłaszam przerwę do 13.50. O 13.50 będą głoso-
wania nad wszystkimi dotychczasowymi punktami.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 34 
do godziny 13 minut 50)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady, Szanowni Państwo. Proszę 

o ciszę.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest 
w druku nr 110.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Sławomira 
Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczorajszym jed-
nogłośnie przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie 
zmian w składzie komisji senackich. Projekt brzmi 
następująco.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: sena-
tora Jana Marię Jackowskiego z Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz senatora Marka Martynowskiego 
z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszości, zgodnie z wnioskiem 

mniejszości, proponuję – to pierwsza wersja – od-
rzucenie ustawy, a jeżeli ten wniosek nie zostanie 
przyjęty, to głosowanie za przyjęciem poprawek 
nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili: pani senator Lidia Staroń, pan senator Zbigniew 
Cichoń, pani senator Bogusława Orzechowska, se-
nator Margareta Budner, senator Robert Mamątow, 
senator Wojciech Piecha, senator Józef Zając, senator 
Michał Seweryński.

Nie widzę chętnych.
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.

Kto z państwa jest za wnioskiem o odrzucenie 
ustawy?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 53 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

wniosek został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komi-
sji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 51 – za, 28 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofo-
nii i telewizji.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wniosła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 92 A.

(Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń: Z tym 
że 1 poprawka została w ogóle wycofana.)

(Senator Stanisław Gogacz: Autor wycofał wszystkie.)
(Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń: To zna-

czy autor, który złożył poprawki, wycofał je.)
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski chce...
(Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń: 

Oczywiście nie dotyczy to mojej osoby, bo ja swoich 
poprawek nie wycofałem.)

(Głos z sali: …Ale ktoś może podtrzymać.)
Rozumiem.
Dobrze. Nie widzę na sali pana senatora 

Rulewskiego, ale przypominam, że senator Jan 
Rulewski wycofał swoje wnioski: punkt II, poprawka 
nr 1, 2 i 3 z druku nr 105 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 79 – za, 3 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

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 104 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Proszę państwa, komisja postanowiła przyjąć usta-
wę bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuje, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, panią senator Grażynę Sztark, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

(Głos z sali: Czy możemy głosować w bloku?)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie możemy.)
Poprawka nr 1 dodaje definicję pojęcia „dane kon-

taktowe”.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-
prawka została przyjęta.

Poprawka nr 2 zmierza do określenia prawidłowej 
relacji pomiędzy alternatywnym funduszem inwesty-
cyjnym a alternatywną spółką inwestycyjną.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 9)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu precyzyjne wskaza-

nie, że alternatywna spółka inwestycyjna prowa-
dząca działalność w formie spółki komandytowej 
oraz komandytowo-akcyjnej może mieć tylko jed-
nego komplementariusza będącego spółką kapi-
tałową.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-
prawka nr 3 została przyjęta.

Poprawka nr 4 koreluje ze sobą przepisy ustawy.
Kto z państwa jest za jej przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 11)

Stwierdzam, że poprawka nr 4 została przyjęta.
Poprawka nr 5 precyzuje, że w przepisie mowa jest 

o spółce kapitałowej, a nie o spółce komandytowej 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował 

przeciw ani się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 94 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 17 marca komisja rozpatrzyła wnioski zgło-

szone w trakcie debaty w dniu 16 marca nad ustawą 
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz 
niektórych innych ustaw i przedstawia Wysokiemu 
Senatowi stanowisko akceptujące poprawki nr 1–41.

W trakcie prac komisji były rozpatrywane popraw-
ki zgłoszone przez przewodniczącego komisji. Były 
to poprawki wychodzące naprzeciw sugestiom zgło-
szonym w trakcie poprzedniego posiedzenia komisji, 
zgłoszonym przez Izbę Zarządzających Funduszami 
i Aktywami. Dotyczyły one obniżenia wysokości 
wymiaru kar możliwych do zastosowania przez regu-
latora, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. W toku 
tamtego posiedzenia w zasadzie doszło do przyjęcia 
zgodnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego 
i Ministerstwa Finansów, że proponowane w pier-
wotnym projekcie ustawy kary są zbyt wysokie i nie-
adekwatne do wielkości podmiotów operujących na 
rynku polskim. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan Grzegorz 

Bierecki, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek M. Koc) (Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa senatorów o głosowanie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 9 została przyjęta.
Poprawka nr 10 uwzględnia, że aktywa netto mają 

wartość, a nie wysokość.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 17)

Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 11 dodaje przepis zmieniający, któ-

ry wyeliminuje odesłanie do nieobowiązującej już 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 11 została przyjęta.
Poprawka nr 12 dostosowuje wyliczenie do wpro-

wadzenia do wyliczenia.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 19)

Poprawka nr 12 została przyjęta.
Poprawka nr 13 uwzględnia, że do prowadzenia 

działalności uprawnia wpis do rejestru, a nie sam 
rejestr.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 13 została przyjęta.
Poprawka nr 14 koreluje zakres odesłania z prze-

pisem, do którego następuje odesłanie.
Kto z państwa jest za jej przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan marszałek Borusewicz jeszcze nie oddał gło-

su. Panie Marszałku, proszę zagłosować.

albo komandytowo-akcyjnej, której spółka kapitałowa 
jest komplementariuszem.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Bardzo dziękuję.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 12)

Wobec wyników ogłaszam, że poprawka nr 5 zo-
stała przyjęta.

Poprawka nr 6 zmierza do jednoznacznego okre-
ślenia zasad ponoszenia kosztów procesu z powódz-
twa depozytariusza przeciwko towarzystwu funduszy 
inwestycyjnych.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 6?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 13)

Poprawka nr 6 została przyjęta.
Poprawka nr 7 obniża wysokość maksymalnych 

kar pieniężnych wprowadzanych do ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych w następstwie wdrożenia tzw. 
dyrektywy UCTIS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 7 została przyjęta.
Poprawka nr 8 obniża wysokość maksymalnych 

kar pieniężnych innych niż przewidziane przez dy-
rektywy unijne.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 8 została przyjęta.
Poprawka nr 9 eliminuje z ustawy budzące wąt-

pliwości pojęcie „wprowadzanie do obrotu alterna-
tywnych funduszy inwestycyjnych”.

Kto jest za jej przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek M. Koc) Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 26)

Poprawka nr 19 została przyjęta.
Poprawka nr 20 uwzględnia, że w dniu 1 stycznia 

2016 r. weszła w życie ustawa – Prawo restruktury-
zacyjne.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 27)

Poprawka nr 20 została przyjęta.
Poprawka nr 21 uwzględnia, że w przepisie, do 

którego następuje odesłanie, mowa jest o zakazach, 
a nie o obowiązkach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senator Pociej, senator Bonkowski, bardzo pro-

szę…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

Poprawka nr 21 została przyjęta.
Poprawka nr 22 formułuje odesłanie zgodnie z za-

sadami techniki prawodawczej.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 29)

Poprawka nr 22 została przyjęta.
Poprawka nr 23 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 30)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 24 zmierza do tego, aby obowiąz-

ki związane z obrotem akcjami spółek publicznych, 
które będą powstawały w przypadku zbywania akcji, 
nie obejmowały obowiązku ogłoszenia wezwań do 
zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki.

Kto jest za?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 21)

Poprawka nr 14 została przyjęta.
Poprawka nr 15 eliminuje odesłanie, które wpro-

wadza w błąd.
Kto z państwa jest za jej przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 15 została przyjęta.
Poprawka nr 16 eliminuje wątpliwości odnośnie 

do terminu ważności prospektu emisyjnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 23)

Poprawka nr 16 została przyjęta.
Poprawka nr 17 eliminuje pozorną zmianę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę głosować, Państwo Senatorowie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 24)

Poprawka nr 17 została przyjęta.
Poprawka nr 18 eliminuje fragment przepisu bę-

dący powtórzeniem innej regulacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 25)

Poprawka nr 18 została przyjęta.
Poprawka nr 19 eliminuje wątpliwości, które 

państwo będzie państwem macierzystym emiten-
ta, w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta 
przestaną być dopuszczone do obrotu na rynku re-
gulowanym we wcześniej wybranym państwie ma-
cierzystym, a pozostaną dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym innego państwa członkowskiego.

Kto z państwa jest za?



95
13. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2016 r.

Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Poprawka nr 29 została przyjęta.
Poprawka nr 30 eliminuje wewnętrzną sprzecz-

ność w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, jeszcze senator Borusewicz i se-

nator Pociej…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za. (Głosowanie 

nr 37)
Poprawka nr 30 została przyjęta.
Poprawka nr 31 uściśla odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Poprawka nr 31 została przyjęta.
Poprawka nr 32 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
A senator Peczkis?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 39)

Poprawka nr 32 została przyjęta.
Poprawka nr 33 formułuje odesłanie zgodnie z za-

sadami techniki prawodawczej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze pan senator Chróścikowski…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, przeciw nikt nie 

głosował, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Poprawka nr 33 została przyjęta.
Poprawka nr 34 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawka nr 34 została przyjęta.
Poprawka nr 35 koreluje przepis karny z przepisem 

materialnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
A senator Obremski?
(Senator Jarosław Obremski: Już się poprawiłem.)
Proszę o podanie wyników głosowania.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 31)

Poprawka nr 24 została przyjęta.
Poprawka nr 25 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 32)

Poprawka nr 25 została przyjęta.
Poprawka nr 26 eliminuje pozorną zmianę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 33)

Poprawka nr 26 została przyjęta.
Poprawka nr 27 koryguje błędny spójnik i ujed-

nolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Poprawka nr 27 została przyjęta.
Poprawka nr 28 eliminuje sformułowanie, które 

nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia maksymalnej 
wysokości kary pieniężnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, pan senator Klich…
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 28 została przyjęta.
Poprawka nr 29 zmierza do zapewnienia zwię-

złości ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 36)
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(wicemarszałek M. Koc) Poprawka nr 41 zmierza do wyeliminowania wąt-
pliwości w zakresie tego, który podmiot jest właściwy 
do wdrożenia mechanizmu korygującego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 48)

Poprawka nr 41 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za przyjęciem usta-

wy, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. (Głosowanie nr 49)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz usta-
wy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. To druk senacki 
nr 102 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 50)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz 
ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach 
oraz ustawy o ochronie przyrody.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Środowiska, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 101 Z.

Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie głosował 
przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 42)

Poprawka nr 35 została przyjęta.
Poprawka nr 36 eliminuje zbędny spójnik, ujed-

nolicając sposób formułowania analogicznych prze-
pisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka nr 36 została przyjęta.
Poprawka nr 37 skreśla zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorowie Gogacz i Ryszka jeszcze… Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka nr 37 została przyjęta.
Poprawka nr 38 uwzględnia, że w przepisie jest 

mowa o wymogu, a nie o wymogach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie był 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawka nr 38 została przyjęta.
Poprawka nr 39 zmierza do tego, aby przepis cza-

sowo utrzymujący w mocy dotychczasowe rozporzą-
dzenia odnosił się wyłącznie do tych rozporządzeń, 
które w następstwie nowelizacji stracą moc obowią-
zującą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Poprawka nr 39 została przyjęta.
Poprawka nr 40 koreluje formułę przepisu czasowo 

utrzymującego w mocy dotychczasowe rozporządze-
nia z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 47)

Poprawka nr 40 została przyjęta.
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(wicemarszałek M. Koc) Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje 
do przygotowania jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 46 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, senatora Marka 

Borowskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Do senackiego projektu tej ustawy została zgło-

szona jedna poprawka. Komisja rekomenduje przy-
jęcie tej poprawki, o ile zdołałem zauważyć, chyba 
jednogłośnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy w jednej osobie, senatora Marka 
Borowskiego, w związku z przedstawionym dodat-
kowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Po przeprowa-
dzeniu tego głosowania przystąpimy do głosowania 
nad przyjęciem projektu ustawy – druk nr 46 S – 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką.

Poprawka rozszerza katalog osób uprawnionych do 
pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby 
z bliskiej rodziny, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnie-
nia opieki innemu dziecku niż to, na które jest pobie-
rane świadczenie pielęgnacyjne, a drugie z rodziców 
nie żyje albo uchyla się od sprawowania opieki.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 34 było za przyjęciem 

poprawki, 47 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 52)

Wobec tego stwierdzam, że Senat poprawkę od-
rzucił.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 
przedstawionego przez komisję projektu ustawy 

Proszę senator sprawozdawcę Alicję Zając 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo pro-
szę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Środowiska na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym zapoznała się z poprawkami senatora 
Wcisło, odrzuciła te poprawki w głosowaniu i pro-
ponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy senator wnioskodawca Jerzy Wcisła chce jesz-

cze zabrać głos? Nie widzę…
(Senator Jerzy Wcisła: W jednej sprawie, bo…)
A, bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Wcisła: W jednej sprawie. 

Chciałbym tylko poprawić moje nazwisko – Wcisła.)
(Głos z sali: Nie słychać!)
Wcisła, przepraszam, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Wcisła: To nie do pani marszałek, 

to było do pani senator. Wcisła.)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę, 

Państwo Senatorowie. Bardzo proszę.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Kto z państwa jest…
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

Komisji Środowiska, popartym przez komisję, o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 56 – za, 29 było przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-
nów.
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(wicemarszałek M. Koc) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Zbigniewa Cichonia do prezentowania stanowi-
ska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez 

Senat projektu ustawy zawartego w druku nr 73 S.
Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 

senatora Marka Pęka do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę państwa senatorów o głosowanie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach 
publicznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Marka Pęka do prezentowania stanowiska Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej depor-
tacji…

(Senator Kazimierz Kleina: Wygnanie. To było 
wygnanie.)

…ludności polskiej do Kazachstanu.
Przypominam, że dzisiaj został przedstawiony 

projekt uchwały oraz została przeprowadzona dys-
kusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.

oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy, zawartego w druku 
nr 46 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senato-
ra Marka Borowskiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto z państwa jest za przyjęciem projektu ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 głosowało za, głosów 

przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 53)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Marka Borowskiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat projektu ustawy zawartego w druku 
nr 45 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił senatora Zbigniewa Cichonia do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorze Bonkowski, proszę jeszcze o zagłoso-

wanie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Bardzo dziękuję.
Głosowało 86 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 54)



99
13. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2016 r.

Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Głosowało 85 senatorów, 62 – za, 1 – przeciw, 
22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z organizacją szczytu Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie w 2016 r.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 113 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 59)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, usta-
wy – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – de-
putowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz człon-
kini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 114 S.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 108 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie 80. rocznicy pierwszej de-
portacji ludności polskiej do Kazachstanu.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą oraz Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwa-
ły, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek – druk senacki nr 112 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 86 – za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 57)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
w 2016 roku.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 111 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę państwa senatorów o oddanie głosów.
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.



100
13. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2016 r.

Głosowania

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie gło-
sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 60)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko 
– deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz 
członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy.

Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 12.00.
Bardzo dziękuję.

(wicemarszałek M. Koc)

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę państwa senatorów o oddanie głosów.
Proszę o podanie wyników głosowania.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 14 minut 36)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Adam Bielan, Grzegorz Czelej, Bogdan 
Borusewicz oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, wznawiam posiedzenie.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01 
do godziny 13 minut 00)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoka Izbo! Proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości 
Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – i roz-
patrzenie go jako punktu 16.

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

Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Wszyscy cieszymy się, że Światowe Dni Młodzieży 

ponownie odbędą się w Polsce. Przypomnę, że 
w 1991 r. odbyły się one w Częstochowie. Cieszymy 
się również z wizyty Jego Świątobliwości Papieża 
Franciszka w Polsce. I do tej wizyty musimy się do-
brze przygotować. I w związku z tym mamy dzisiaj 
procedować ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych ze wspomnianą wizytą. Wnoszę sprzeciw 
i chcę go krótko uzasadnić.

Proszę państwa, Regulamin Senatu po raz kolejny, 
powiedziałbym, jest łamany. Możemy powiedzieć, że 
zawsze, w szczególnych sytuacjach, można przegłoso-
wać… Tak jak to miało miejsce dzisiaj, na posiedzeniu 

komisji, w związku z tym, że nie było druku wczoraj, 
tylko dopiero dzisiaj, na godzinę przed posiedzeniem. 
Tak samo jest, jeżeli chodzi o porządek obrad. 7 dni 
wcześniej powinna być informacja, jaki będzie po-
rządek obrad, 3 dni wcześniej powinny być druki. 
Ale można to wszystko przegłosować. Ciągle działa-
my w jakimś stanie wyjątkowym. Każda ustawa jest 
jakaś wyjątkowa i za każdym razem korzystamy ze 
wspomnianych przepisów. A sytuacja, o której teraz 
mówimy, jest wyjątkowa. I powinniśmy mieć bardzo 
dobrze przygotowane przepisy. Tak więc korzystanie 
po raz kolejny ze wspomnianego przepisu jest moim 
zdaniem bardzo, bardzo ryzykowne.

Teraz, proszę państwa, odnośnie do ustawy, nad 
którą mamy głosować… Otóż ona trafiła do Sejmu 
14 marca. To był druk nr 332. 16 marca, czyli dwa 
dni później, pojawił się druk nr 354. I zaraz zacytuję 
jeden zasadniczy fragment z tego druku. Dlaczego 
uważam, że powinniśmy sobie dać czas na to, żeby-
śmy mogli się nad omawianą tu ustawą zastanowić. 
Dzisiaj jest 18 marca. Tak że 14, 16 i 18 marca, czyli od 
wpłynięcia do Sejmu… I dzisiaj uchwalimy… Pewno 
uchwalimy, bo znam zasady i wiem, że państwo pew-
no przegłosujecie bez poprawek, bo… Już nie chcę 
mówić, dlaczego. No, pewnie państwo macie takie 
uwagi, żeby tak zrobić. 

I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o dru-
ki nr 332 i 354… Ja tylko podam jeden przykład. 
Proszę państwa, art. 4 ust. 1 w tym wcześniejszym 
druku brzmi następująco: „Organizator Światowych 
Dni Młodzieży opracowuje plan zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży 
i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego”… Powtarzam: organizator. Kto jest 
zapisany w ustawie jako organizator? Archidiecezja 
Krakowska. Czyli ona miała to zrobić, ona miała 
przedłożyć plan. Ale plan dotyczący tylko po części… 
bo dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa. Teraz, 
dwa dni temu, pojawił się nowy art. 4 ust. 1, o no-
wym brzmieniu: „Właściwy wojewoda – o, proszę: 
właściwy wojewoda – w porozumieniu z organiza-
torem Światowych Dni Młodzieży, opracowuje plan 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 00)
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(senator P. Florek) Pan senator Augustyn może jeszcze zdąży zagło-
sować.

Proszę o podanie wyników głosowania.
50 senatorów głosowało za, 19 – przeciw, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 61)
Stwierdzam, że Senat przyjął propozycję uzupeł-

nienia porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

szesnastego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z organizacją 
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 
Młodzieży – Kraków 2016.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 115, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 115 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Roberta Mamątowa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po dzisiejszym posiedzeniu połączonych Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, po wysłuchaniu dyskusji, po wysłucha-
niu przedstawiciela rządu, komisje proponują przyję-
cie ustawy bez poprawek.

Może dwa zdania uzasadnienia. Głównym celem 
przygotowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości 
Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 jest 
sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 r., ale również zapewnienie 
pozytywnego wizerunku Polski, kraju goszczącego 
uczestników Światowych Dni Młodzieży z całego 
świata. Mimo organizacyjnie złożonego charakteru 
wydarzenia i znacznej liczby jego uczestników nie 
mają wobec niego zastosowania przepisy o bezpie-
czeństwie imprez masowych; jest to wydarzenie reli-
gijne. Z tych względów konieczne było uregulowanie, 
a w efekcie skoordynowanie działań organizacyjnych 
strony publicznej.

Ustawa nie reguluje kwestii finansowych dzia-
łań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, 
wydatki są bowiem realizowane w ramach budżetów 
właściwych resortów i jednostek samorządu teryto-
rialnego. Podstawowe obszary objęte regulacją to: 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, zabezpieczenie 
medyczne, transport publiczny, organizacja, łączność 
i zabezpieczenie logistyczne.

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
– czego poprzednio nie było – podczas Światowych 
Dni Młodzieży i przedkłada go”… – i tu dodatkowo 
jest wymieniony jeszcze szef Biura Ochrony Rządu. 
Proszę państwa, ja… Jesteśmy wszyscy za tym, żeby 
przyjąć papieża, żeby odbyło się to bezpiecznie, ale 
musimy też procedować nad ustawami w taki spo-
sób, żebyśmy mogli zgłaszać swoje uwagi. Jeżeli nie 
jesteśmy kompetentni albo nie czujemy się kompe-
tentni, to powinniśmy skorzystać z pomocy czy to 
doradców, czy specjalistów od prawa, i powinniśmy 
mieć na to czas. Tymczasem o 9.00 było głosowanie 
w Sejmie, a my za chwilę mamy przegłosować tę 
ustawę w Senacie.

Proszę państwa, ja powiem tylko dwa zdania, 
tak ze swego doświadczenia, dlatego że brałem 
udział i w konferencji klimatycznej, jako wojewo-
da, i w Euro 2012, też jako wojewoda. Obowiązkiem 
wojewody było zabezpieczenie medyczne wspomnia-
nych imprez i wojewoda głównie na tym się kon-
centrował. W tej chwili mamy wyjątkową sytuację, 
kiedy wojewoda ma odpowiadać za wszystko. Tego 
jeszcze w naszej historii nie było. Za wszystko ma 
odpowiadać wojewoda, nie ma żadnego zespołu, 
który by to koordynował, który by powołał szefów 
poszczególnych resortów, którzy by współdziałali, 
a wojewoda byłby tylko jednym ogniwem takiego 
zespołu. Tu jest odwrotnie – wojewoda ma się zająć 
wszystkim, czyli wszystkie służby… Ja, proszę pań-
stwa, z doświadczenia wiem, że to jest niemożliwe, to 
jest niewykonalne. Wszystkie organy centralne, które 
są i do których trzeba się zwracać… To jest trudne, 
to jest nie do zrobienia ze względu na czas.

Jak sobie państwo poczytacie, co należy w tym 
planie bezpieczeństwa i porządku publicznego zrobić 
i jak to przygotować do 15 maja, to zobaczycie pań-
stwo, że to jest bardzo trudne zadanie. Czyli w usta-
wie wszystko jest zepchnięte na wojewodę: wojewoda 
zrobi, wojewoda odpowie za całą organizację. Może 
– podkreślam: może – to jest możliwe, ale żebyśmy 
mogli przeanalizować tę ustawę i wypowiedzieć się, 
to potrzebujemy czasu. W ten sposób nie możemy 
procedować, dlatego z takim wnioskiem się zgłaszam. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją.
Kto jest za przyjęciem propozycji uzupełnienia 

porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) jącym przepisem, czyli Regulaminem Senatu, tylko 
mówię, że po prostu korzystamy nagminnie z tego 
przepisu. Z tego przepisu powinniśmy korzystać tyl-
ko w wyjątkowych sytuacjach, a nie tak, że każda 
ustawa, która wchodzi do Senatu, jest procedowana 
w tym trybie.

(Senator Czesław Ryszka: Nie każda, nie każda, 
nie przesadzajmy.)

Proszę państwa, nie ulega wątpliwości, że gdy to 
jest wasza ustawa i wy ją zgłaszacie, procedowana 
jest w tym trybie. Gdy to jest jakiś nasz wniosek, 
nie wiem, chociażby leży nasza uchwała w sprawie 
przyjęcia przez prezydenta ślubowania 3 sędziów 
Trybunału, to on sobie leży i czeka. Tak więc mów-
my, jaka jest prawda.

Proszę państwa, wnioski mniejszości… Ile udało się 
tych wniosków mniejszości napisać? To są w większo-
ści wnioski, które były rozpatrywane również podczas 
posiedzenia Sejmu dzisiaj rano, bo o godzinie 9.00 
Sejm nad tym głosował. My z tych wniosków, któ-
re nie zostały przyjęte, skorzystaliśmy, ale jest kilka 
wniosków dodatkowych, które zostały sporządzone.

Proszę państwa, oczywiście mogę podać tu tylko 
kilka przykładów, bo przygotujemy w trakcie spo-
tkania… No, było zbyt mało czasu. Proszę sobie wy-
obrazić, że my skończyliśmy posiedzenie godzinę 
temu, a trzeba było zapoznać się z ustawą, trzeba 
było ją przeanalizować, trzeba było przemyśleć, jakie 
poprawki ewentualnie wprowadzić do złej ustawy… 
Bo moim zdaniem to jest zła ustawa i generalnie roz-
wiązania w tej ustawie są niewłaściwe. Ale żeby to 
udowodnić, trzeba czasu, a tego czasu nie ma. Co 
więc pozostaje? Pozostaje ewentualnie zgłosić wnio-
ski mniejszości.

I, proszę państwa, w art. 2 po wyrazach 
„Archidiecezję Krakowską” dodaje się wyrazy „lub 
Konferencję Episkopatu Polski”. O co chodzi? Chodzi 
w tym przypadku o organizatora. Organizatorem, 
czyli zapraszającym, jest Archidiecezja Krakowska. 
Ale, jak państwo wiecie – i tutaj jeszcze odpowiedź 
do mojego poprzednika, że poprzedni rząd nie przy-
gotował itd.… Kiedy zapadła decyzja, gdzie, w jakich 
miejscowościach będzie obecny papież?

(Senator Stanisław Kogut: …W Brazylii.)
Staraliśmy się… Że w Polsce, że w Krakowie, na 

Światowych Dniach Młodzieży – to tak.
Mamy 1050. rocznicę chrztu Polski. Były starania 

arcybiskupa Gądeckiego o to, żeby papież był również 
albo w Gnieźnie, albo w Poznaniu. No i się okazało, 
2 czy 3 tygodnie temu, że jednak nie będzie obecny. 
Decyzja o tym, że będzie w Częstochowie, zapadła 
niedawno. W związku z tym w tej chwili już wie-
my, gdzie, kalendarz jest ustalony i dlatego możemy 
procedować.

Jeżeli chodzi o Archidiecezję Krakowską, to ona 
jest organizatorem – tak jest zapisane w ustawie. Ale 

Ta ustawa jest, proszę państwa, dość długa. Macie 
ją państwo, dostaliście ją wszyscy. Ja powiem tylko 
tak: gdyby tą ustawą poprzednia koalicja zajęła się 
wcześniej, dzisiaj byśmy nie mieli tego problemu.

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Być może.)
Tak samo było w przypadku ustawy, którą roz-

patrywaliśmy wczoraj, ustawy o zakupach przez 
MON. To jest po prostu kwestia zaniedbania rządów 
poprzedniej koalicji i dlatego teraz musimy to robić 
w takim trybie, a nie innym. A o tym, że jest to tryb 
zgodny z regulaminem, świadczy, proszę państwa, 
to, że gdyby był niezgodny, tobyście państwo pod-
nieśli tu larum. Wiecie, że to wszystko jest zgodne 
z regulaminem, bo my regulaminu przestrzegamy. 
Oczywiście…

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: A Trybunał?)
To proszę pokazać, kiedy go nie przestrzegaliśmy. 

No bo można się śmiać, ja rozumiem… Bo często jest 
tak, jak z panem Florkiem, który mówi, że niezgodnie 
z regulaminem przeprowadziliśmy tę ustawę, i podaje 
art. 61 ust. 1, który faktycznie mówi to, o czym on po-
wiedział, ale już nie podaje, że jest tam jeszcze ust. 2 
pkt 2, który mówi, że można procedować w inny spo-
sób. Ten regulamin przyjęliśmy i wy, i my i zgodnie 
z tym regulaminem obradujemy.

W imieniu obu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Piotra Florka, o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

(Senator Stanisław Kogut: Już swoje wygłosił.)
(Głosy z sali: Już wygłosił.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To się dubluje…)

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Szanowni Państwo!
Jest dokładnie, jak widzę, 9 wniosków mniejszo-

ści, które zostały zgłoszone.
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego 

przedmówcy. Rzeczywiście znamy przepisy i wiemy, 
że jest tryb, który umożliwia taką pracę w wyjątko-
wych wypadkach. Dlatego ja nie mówię, że coś jest 
niezgodne z obowiązującym prawem, z obowiązu-
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(senator sprawozdawca P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja z pytaniem do pana senatora sprawozdawcy, 
głównego sprawozdawcy. Czy pan senator zna ustawę 
o Policji?

(Senator Robert Mamątow: To już pytanie?)
Tak, bo chcę zadać pytanie dotyczące…
(Senator Robert Mamątow: Nie, nie, ale niech pan 

senator zada pytanie i ja odpowiem.)
Dobrze.
(Głos z sali: Właśnie zadał.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zadał pytanie.)
(Senator Robert Mamątow: Dlatego pytam…)
Ja rozumiem, że pan senator…
(Senator Robert Mamątow: Mam z całą salą dys-

kutować?)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja teraz zadaję pytanie.
Zapytałem, ponieważ jest… Chcę dopytać się 

o coś, jeżeli chodzi o ustawę o Policji. W tej ustawie, 
którą procedujemy, w art. 10 pkt 2… W tym punkcie 
jest przepis, który mówi, że do wykonania przez służ-
by graniczne, służby ochrony kolei itd. odpowiednich 
czynności stosuje się odpowiednio zasady określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 8 
ustawy o Policji. Mam przed sobą ustawę o Policji 
i nie widzę takiego art. 15 ust. 8.

(Senator Robert Mamątow: Proszę państwa, zanim 
odpowiem, pozwolę sobie zwrócić uwagę…)

A więc pytanie do pana jest takie: czy jest ten 
ustęp, czy nie ma?

Senator Robert Mamątow:

Odpowiadam. Według mojego zdania… 
Odpowiadam tak, jak ja chcę, nie będzie mi pan mi 
tutaj, Panie Senatorze, narzucał swojej woli.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Powiem tak, proszę państwa… Szczególnie zwracam 

się tu do kolegów z Platformy. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że w Sejmie były poprawki – nie było tak, że ustawę ktoś 
tam tylko przepchnął, były poprawki – ale te poprawki 
zostały odrzucone. Mimo tego, że zostały odrzucone, 
ustawa została w Sejmie przyjęta jednogłośnie. I ja do 
państwa apeluję: nie róbmy z tego jakiegoś show, bo to 
jest niepotrzebne, po prostu oprzyjmy się na faktach. 

przecież papież będzie również w Częstochowie, a to 
jest inna archidiecezja. Światowe Dni Młodzieży będą 
odbywać się generalnie w Krakowie, ale wiemy, że 
w wielu diecezjach będzie przyjmowanych mnóstwo 
młodych ludzi, którzy przyjadą i będą tam kwatero-
wani. Wczoraj czytałem w gazecie, że np. diecezja 
inowrocławska przyjmie 4 albo 5 tysięcy młodych 
ludzi. Czyli mówimy o imprezie, która nie będzie… 
To ważna impreza dla nas wszystkich, dla wszystkich 
katolików, bo papież będzie w Polsce. W związku 
z tym wszyscy chcą w tym uczestniczyć, młodzi 
ludzie chcą przyjechać do Polski, będą rozproszeni 
w różnych miejscach. Ustawa koncentruje się tylko 
na Krakowie i Częstochowie, ale wiemy już, że od-
działywanie… W tej ustawie połączone są wizyta 
papieża i Światowe Dni Młodzieży, czyli musimy 
to rozpatrywać razem, to nie jest oddzielna sprawa. 
Musimy na to patrzeć pod tym kątem.

Więc Konferencja Episkopatu Polski…
(Senator Czesław Ryszka: W Krakowie jest sztab 

organizatorów.)
To jest jedna sprawa.
Proszę państwa, jest jeszcze wiele poprawek. 

Jedna dotyczy np. ekwiwalentu za rozpoczęte go-
dziny pracy – to nie jest dokładnie uregulowane, 
więc taką poprawkę też zgłaszamy. Inne poprawki: 
jeżeli chodzi o zwrot kosztów leczenia, to też za-
wsze były wątpliwości, ja sam odpowiadałem za 
ratownictwo medyczne i pamiętam, że nie udało 
nam się po latach, np. jeszcze z Euro 2012, ściągnąć 
ubezpieczenia od niektórych osób, które przyjecha-
ły z zagranicy. To też nie jest ściśle uregulowane, 
dlatego taka poprawka.

W art. 15 skreśla się wyraz „maksymalną”, dodaje 
się też ust. 3 i 4 w brzmieniu: „Wniosek o zwrot przez 
wojewodę małopolskiego, rzeczywiście poniesionych, 
racjonalnych kosztów przekraczających kwotę, o któ-
rej mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5, przez podmioty re-
alizujące umowę o zabezpieczenie medyczne ŚDM 
może być złożony w terminie 30 dni od zakończenia 
Światowych Dni Młodzieży”. I kolejna poprawka, 
ust. 4: „Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, na 
rzecz podmiotów realizujących zabezpieczenie me-
dyczne ŚDM następuje nie później niż w terminie 
30 dni od jego złożenia”.

Proszę państwa, w art. 30 ust. 1 wyrazy „po za-
sięgnięciu opinii właściwego wojewody” zastępuje 
się wyrazami „na wniosek wojewody”.

Sprawa bardzo ważna, dotycząca – pewnie też 
będziemy o tym dyskutować – melioracji.

Proszę państwa, to są wnioski mniejszości, które 
składamy, które będą rozpatrywane. Zwracam się 
tylko z prośbą, żeby chociaż jeden z tych wniosków 
państwo uwzględnili. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator R. Mamątow) szym pielgrzymom, którzy przyjeżdżają, a także Ojcu 
Świętemu itd., zaniepokojenie budzi inny fakt. Chodzi 
o to, czy przypadkiem ta ustawa nie będzie obowiązy-
wać też po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. 
Proszę mi łaskawie odpowiedzieć… Z tego, co wiem, 
choć nie doczytałem tego do końca, zdaje się, że ta 
ustawa kończy swoje działanie w określonym czasie, 
ale proszę z łaski swojej podać to do protokołu, żeby 
ludzie byli zadowoleni.

Senator Robert Mamątow:

Ta ustawa na pewno ma swoje ramy czasowe. 
Jest konkretny okres, w którym ona będzie obo-
wiązywać. W tej chwili nie powiem, jaki; poprosił-
bym pana ministra, żeby później to powiedział. Na 
pewno jest taka data. Konkretną datę poda zaraz 
pan minister.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Senatorze, chciałabym się od-
nieść do pana wypowiedzi. Czy mógłby pan wyjaśnić, 
bo ja nie zrozumiałam… Czy jeżeli np. okazuje się, 
że Sejm nie wnosi żadnych poprawek, że coś rozpa-
trzył bez uwag albo też odrzucił wszystkie popraw-
ki, to pan to traktuje jako jakiś argument dla naszej 
pracy, że nie powinniśmy się nad tym pochylać, nie 
powinniśmy sprawdzać tej ustawy, nie powinniśmy 
wnosić poprawek? To czy w takim przypadku uważa 
pan, że istnienie Senatu ma jakikolwiek sens? Jeżeli 
pan się powołuje na argumenty, że Sejm to przyjął 
bez poprawek… Bo to jest dla mnie skandaliczny 
argument. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Senator Robert Mamątow:

Pani Senator Szanowna, oczywiście mógłbym nie 
odpowiadać na to pytanie, bo to nie ma nic wspólnego 
z tą ustawą, ale przecież i ja jestem w tym Senacie, 
i pani jest w tym Senacie, Senat jest nie tylko potrzeb-
ny, ale wręcz niezbędny w naszym prawie. Nawet 
przez głowę by mi nie przeszło, żeby coś takiego po-
wiedzieć. Jeśli pani tak zrozumiała, to przepraszam, 
ale na pewno tego nie miałem na myśli.

(Senator Czesław Ryszka: To niech pani się zrzek-
nie mandatu…)

Odpowiadając teraz panu senatorowi na pytanie, 
powiem tak: to jest szczegółowe pytanie i jeśli będzie 
chciał odpowiedzieć na nie przedstawiciel minister-
stwa, to odpowie, ale myśmy w komisji na ten temat 
nie dyskutowali.

(Głos z sali: Brawo.)
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
No, ja jestem za tą ustawą, oczywiście zdaję sobie 

sprawę z wagi tej ustawy, ale o coś spytam. 
Czy rozważaliście w komisji taką oto kwestię, że 

można by było dać trochę więcej czasu nam, senato-
rom i rozpatrywać tę ustawę za dwa tygodnie? Czy 
coś by się stało z punktu widzenia funkcjonowania 
tych instytucji, które maja być odpowiedzialne za 
wizytę papieża w Polsce i za zjazd młodzieży?

Senator Robert Mamątow:

Nie rozpatrywaliśmy tego argumentu. Była rozpa-
trywana prośba o nierozpatrywanie wcale tej ustawy, 
a nie o odłożenie na późniejszy termin. Wniosek zło-
żył pan senator Florek. No, ja wiem, co było na po-
siedzeniu komisji, Panie Przewodniczący, rozumiem 
pytanie. Chciałbym tylko panu odpowiedzieć, Panie 
Senatorze, że sam charakter tego wszystkiego jest 
wyjątkowy. Chodzi o to, żeby już dzisiaj uruchomić 
różne procedury związane z organizacją Światowych 
Dni Młodzieży. One już teraz muszą być urucho-
mione. Przesunięcie tego o tydzień, każdy następny 
tydzień oznacza zwłokę, przez którą możemy się po 
prostu nie wyrobić. Dlatego musimy to podjąć już dzi-
siaj. Tak to wygląda. Po prostu to wszystko odbywa 
się trochę za późno.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Opinia pu-
bliczna jest zainteresowana tą ustawą z powodu… 
Zakłada się, że ona zapewnia bezpieczeństwo na-
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Senator Robert Mamątow:

Ja nie przedstawię pani tych uwag. Ja mogę przed-
stawić efekt pracy, a efektem pracy było przyjęcie 
ustawy bez poprawek. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze Sprawozdawco, no, kłopot jest 
z panem. (Wesołość na sali)

(Senator Robert Mamątow: Z panem też.) 
(Wesołość na sali)

No, ale nie teraz. (Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali) (Oklaski)
To była za prosta odpowiedź z pańskiej strony. 

(Wesołość na sali)
Proszę pana, jest pan sprawozdawcą komisji. 

Przecież wszyscy wiemy, że w trakcie posiedzenia 
komisji Biuro Legislacyjne przedstawia swoje uwagi. 
Pan jest sprawozdawcą tego, co się działo na tym 
posiedzeniu, tak że pytanie o to, jakie to są uwagi, 
jest całkowicie na miejscu, a odpowiedź: nie powiem, 
jakie to są uwagi, nie najlepiej o panu świadczy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

To chyba nie było pytanie, Panie Marszałku.

Senator Robert Mamątow:

Tak, ale ja panu odpowiem…
(Senator Marek Borowski: No, pytanie jest takie, 

czy pan się z tym zgadza.)
Panie Senatorze, już panu odpowiadam. To 

tak, jakby pan ode mnie żądał, żebym przeczy-
tał wszystkie poprawki Platformy Obywatelskiej, 
która je zgłosiła. No, to jest dokładnie to samo. Ja 
nie będę tego przedstawiał. Ja przedstawiam efekt 
końcowy pracy dwóch komisji, a efektem końco-
wym jest, proszę pana, wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękujemy za tą…

Senator Barbara Zdrojewska:

To dobrze, to ja bardzo dziękuję, prawdopodobnie 
źle zrozumiałam. Rozumiem, że możemy zadawać 
pytania, zgłaszać wątpliwości…

(Senator Robert Mamątow: Oczywiście.)
…i prosić o poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.
Panie Marszałku? Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Jaka jest opinia biur legislacyjnych Sejmu i Senatu?

Senator Robert Mamątow:

Powiem o biurze Senatu, bo to nas interesuje. 
Opinia Biura Legislacyjnego jest pozytywna, Biuro 
Legislacyjne wniosło tylko dwie uwagi do tej ustawy 
i tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Czy te uwagi zostały przyjęte przez komisję?

Senator Robert Mamątow:

Nie, nie, bo ustawa została przyjęta bez żadnych 
poprawek.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Czy są jeszcze jakieś pytania?

Senator Barbara Zdrojewska:

To proszę przedstawić, jakie to są uwagi. Bardzo 
prosimy.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Ja króciutko, bo wiem, że padnie odpowiedź, iż 
nie było to przedmiotem obrad komisji. Prosiłbym 
senatora Mamątowa…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czyli pytanie re-
toryczne.)

…aby odpowiedź odnosiła się nie do kwestii gło-
sowania, czyli tego, że ustawa przeszła bez popra-
wek, tylko do tego, co dotyczy samej ustawy, jeżeli 
to było omawiane. Ja mam pytanie do wypowiedzi 
pana senatora…

(Senator Robert Mamątow: Do mojej?)
Tak, do dzisiejszej pana wypowiedzi. Nie byłem 

na posiedzeniu komisji, więc chciałbym zadać pytanie 
odnoszące się do wypowiedzi pana senatora. Dotyczy 
to tego opóźnienia. Padło tu, że spieszymy się tak 
przed świętami – prawie że w Wielkim Tygodniu – 
żeby z tym zdążyć, bo jest duże opóźnienie. Panie 
Senatorze, jak pan nie ma, to ja panu dam projekt 
tej ustawy. Proszę mi wskazać, przyjęcie którego ar-
tykułu tej ustawy za 2 tygodnie nie pozwoliłoby na 
zrealizowanie wszystkich zadań dotyczących orga-
nizacji Światowych Dni Młodzieży i przyjęcia Ojca 
Świętego? Który? Które działanie potrzebuje uchwa-
lenia dokładnie dzisiaj, bo inaczej, powiedziałbym, 
zawali się całe bezpieczeństwo? Jeżeli mógłby pan 
wskazać… A jeśli chciałby pan powiedzieć ogólnie, 
to prosiłbym o uchylenie się od odpowiedzi.

Senator Robert Mamątow:

Uchylam się od odpowiedzi.
(Głos z sali: O, i tak będziemy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja mam wniosek formalny 
i prośbę do pana. Nie będę zadawał pytań panu se-
natorowi. Ja chciałbym zapoznać się z opinią Biura 
Legislacyjnego. Ponieważ pan senator sprawozdawca 
nie jest w stanie przekazać tej opinii albo nie chce 
jej przekazać, poprosiłbym o dostarczenie senato-
rom opinii Biura Legislacyjnego. W tym trybie nie 
możemy pracować. Opinia powinna być… Jeżeli pan 
senator nie chce tej opinii przekazać, to poprosiłbym 
o przekazanie jej na piśmie.

(Senator Janina Sagatowska: Można było się z nią 
zapoznać.)

(Głos z sali: Przerwa?)
Ja nie proponuję ogłoszenia przerwy. Poprosiłbym, 

aby w czasie obrad…

Senator Jan Żaryn:

Przepraszam bardzo, ale chciałbym dopytać 
o rzecz merytoryczną, a nie udawaną, bo wypowie-
dzi poprzedników były dość męczące, nadwyrężające 
cierpliwość normalnego człowieka. (Oklaski)

Pytanie w związku z tym, które, wydaje mi się, 
jest jednak zasadne. Mianowicie w tej ustawie – 
czy o tym mówiono podczas posiedzenia, pytam 
zarówno o przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, 
jak i Prawa i Sprawiedliwości – podaje się z jednej 
strony bardzo wyraźnie, że dane zadania wykonuje 
wojewoda małopolski, z drugiej strony są zapisy 
o właściwym wojewodzie. Czy zauważono pewien 
problem – wynikający z tego, o czym mówił pan 
senator Florek, i w tej części, wydaje mi się, mó-
wił jak najbardziej zasadnie – że niewątpliwie to 
nie wojewoda małopolski będzie odpowiadał za 
bezpieczeństwo tych, którzy będą się znajdowali 
w Warszawie, Inowrocławiu, w Myszyńcu, tam 
u pana senatora. Wojewoda małopolski nie będzie 
miał takich kompetencji, które obejmowałyby tereny 
innego województwa. 

Czy w związku z tym istnieje jakiś zapis w tej 
ustawie – bo ja też nie miałem czasu, żeby zobaczyć 
całość – i czy o nim mówiono, zapis, który spowo-
dowałby taką interpretację tych fragmentów, zgodnie 
z którą właściwy wojewoda nie będzie się nazywał 
wojewodą małopolskim, tylko rzeczywiście właści-
wym wojewodą?

Senator Robert Mamątow:

Była mowa na ten temat. Pan minister odpowie 
na to pytanie lepiej. Ja powiem, jak ja to zrozumia-
łem. Ustawa jest specjalna, stworzona pod określone 
wydarzenie – tym wydarzeniem są Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie, na których będzie, jak wy-
nika z różnych wyliczeń, ponad 1,5 miliona ludzi. 
Sam Kraków liczy 800 tysięcy, a więc dodatkowo… 
I tam jest potrzebna ta ustawa. W miejscowościach 
takich jak na przykład Toruń czy Gniezno to będą 
zgromadzenia po kilka tysięcy osób. Tam wystarczą 
te przepisy, które dzisiaj obowiązują w całym kra-
ju, także lokalnie. Tam nie trzeba stosować żadnych 
specjalnych przepisów. I dlatego… To w Krakowie 
będzie to całe zgromadzenie i tam mogą być, tak po-
wiem, ewentualne zagrożenia itp. I dlatego ta ustawa 
dotyczy właśnie wojewody małopolskiego. Proszę to 
pytanie… Szczegółowo odpowie na nie pan minister. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.
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(senator B. Borusewicz) Senator Robert Mamątow:

Panie Marszałku, ja odpowiedziałem panu, tylko 
pan nie chce… Pan chce po prostu przedłużyć tę dys-
kusję, na temat tej ustawy. Ja powiedziałem wyraźnie: 
opinia Biura Legislacyjnego była pozytywna.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Dziękujemy.)
No, ja nie wiem, co… Jeśli biuro miało jakieś uwa-

gi do ustawy, ale nie wniosło tego ani nie przejął tego 
żaden senator, to po co mamy o tym rozmawiać? Ja 
przepraszam bardzo…

(Senator Bogdan Borusewicz: Choćby i po to…)
Mało tego. Ta opinia Biura Legislacyjnego nie 

wniosła merytorycznych zmian do ustawy. No i tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz chce dopytać, tak?

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak.
No, Panie Senatorze, nie wszyscy byliśmy na 

posiedzeniu komisji. Procedura była tak szybka, że, 
jak rozumiem, nawet pan tego nie zapamiętał. Tak? 
A bardzo możliwe, że któryś z senatorów chciałby 
podnieść te wnioski. Mamy do tego prawo.

(Senator Robert Mamątow: Okej…)
Ale nie mamy materiałów.

Senator Robert Mamątow:

Ale nikt na posiedzeniu komisji nie podniósł tych 
wniosków.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale może chce te-
raz.)

(Głos z sali: Teraz nie można.)
A z jakiej racji teraz? Ma pan okazję składać 

poprawki, niech pan składa, nikt panu tego nie 
broni. Niech pan się nie zasłania tym, że pan chce 
opinię. Bardzo przepraszam, Panie Senatorze, ale 
pan próbuje pokazać, że jest inaczej, niż było na 
posiedzeniu komisji. A na posiedzeniu komisji było 
to jasne: przedyskutowaliśmy poprawki, które były 
zgłaszane, nie uzyskały one poparcia, było głoso-
wanie i przegłosowaliśmy przyjęcie ustawy bez po-
prawek. No i tyle. Jeśli pan ma jakieś zastrzeżenia 
i chce pan złożyć poprawki, to proszę bardzo, tu jest 
mównica, przychodzi pan, zgłasza pan poprawki 
i mówi: ja nie zgadzam się na tę ustawę, ja się nie 
zgadzam z tym i tym… Proszę bardzo. Ale dlaczego 
pan próbuje przedłużać temat – no, przepraszam – 
bezsensownie? Bo mówi pan cały czas o opinii, a ta 
opinia naprawdę nic nie wniosła w kwestii projektu 
ustawy.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Sekretariat spraw-

dza, kiedy…)
Na posiedzeniu komisji na pewno była przedsta-

wiana ta opinia. No, chociaż ja nie wiem, czy na pew-
no, bo pan senator nie poinformował.

(Głos z sali: Ale teraz to jest…)
Rozumiem, no to niech będzie ustnie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 

opinia została udostępniona…)
Pan senator sprawozdawca powinien poinfor-

mować, jaka jest opinia biura, jakie były wnioski 
biura.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Rozumiem. Panie Marszałku, opinia…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Opinia Biura Legislacyjnego została przekazana 

podczas posiedzenia komisji w formie ustnej. Niestety 
nie istnieje jej pisemna forma.

(Rozmowy na sali)
Teraz pani senator Sztark.
(Senator Janina Sagatowska: Opinia została udo-

stępniona, trzeba było klikać…)
(Senator Bogdan Borusewicz: To ja jednak mam 

pytanie do pana senatora sprawozdawcy.)
Proszę.
(Senator Robert Mamątow: A jednak…)

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, a jednak. Panie Senatorze, myślałem, że pan 
nie będzie musiał się tutaj gimnastykować, ale ja jesz-
cze raz poprosiłbym o przekazanie w skrócie, jaka 
była ta opinia, jakich propozycji poprawek dotyczyła. 
No, Panie Senatorze, nie jest pan sprawozdawcą tylko 
pisowskiej części komisji – pan jest sprawozdawcą 
całej komisji.

(Głos z sali: Komisji Senatu.)
Senatu. Jak mamy procedować, jeżeli nie wiemy, 

jakie były uwagi Biura Legislacyjnego i czego one 
dotyczyły?

(Senator Czesław Ryszka: Opinia jest tylko po-
mocnicza. Biuro to nie jest Komisja Wenecka.)

(Wesołość na sali)
Może pan się na wszystkim zna, ja się nie znam 

na wszystkim i…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Może przerwę ogłosić…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spo-

kój!)
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chwilę nad tym, żeby istniała jednak możliwość 
przeprowadzenia dłuższej debaty na temat tej usta-
wy i wprowadzenia kilku przynajmniej zmian? 
Dziękuję bardzo.

Senator Robert Mamątow:

Pani Senator, uważam, że ma pani po części 
rację i że czasami trzeba by było więcej czasu. My 
dzisiaj procedujemy nad tą ustawą w takim właśnie 
trybie przyspieszonym. Skoro w Sejmie ta ustawa, 
po odrzuceniu poprawek, jednak została przyjęta 
przez wszystkich posłów, to znaczy, że ona jest 
potrzebna. Bo gdyby tak nie było, proszę państwa, 
to posłowie Platformy, Nowoczesnej, PSL głosowa-
liby za odrzuceniem tej ustawy albo przynajmniej, 
gdyby się z nią nie zgadzali, by się wstrzymali. 
A mimo tych poprawek… Bo nie wiem, czy pań-
stwo wiecie, że gros tych poprawek to są poprawki 
z Sejmu. I mimo że w Sejmie te poprawki zostały 
odrzucone, Sejm – wszyscy posłowie jednogłośnie 
– tę ustawę przyjął. I dlatego my jako senatorowie 
w 2 komisjach też uznaliśmy, że ustawa powinna 
być przyjęta mimo tego trybu, w jakim jest pro-
cedowana.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.
(Głos z sali: Basia!)
(Głos z sali: Basia, teraz ty.)
Pani senator Zdrojewska.
(Głos z sali: Pani senator Zdrojewska.)

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo przepraszam.
Panie Senatorze, ja chciałabym zapytać… zwró-

cić panu uwagę, że jest część tych uwag, które my 
zgłosiliśmy dlatego, że w Sejmie też zostały zgło-
szone poprawki mniejszości, które nie zostały przy-
jęte. I proszę zrozumieć, że my występujemy tutaj 
jako senatorowie, którzy chcą pracować i chcą, żeby 
z Senatu wyszła ustawa najlepiej bezbłędna…

(Senator Robert Mamątow: Ja też.)
…a przynajmniej jak najlepiej przygotowa-

na. Przed chwilą np. senator z PiS, pan Żaryn 
zgłosił pytanie i też ma merytoryczne – zwracam 
na to uwagę – wątpliwości. Proszę powiedzieć, 
czy państwo rozmawialiście o tym i czy dalej 
będziecie państwo stać na stanowisku, że nawet 
tak drobnych poprawek państwo nie wniesiecie, 
chociaż zdążylibyśmy to zrobić. No, wprowadźmy 
przynajmniej te poprawki, które są oczywiste. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Pupa ma wniosek formalny. Tak?

Senator Zdzisław Pupa:

Ja w sprawie formalnej, by uspokoić sytuację. 
Skoro pan marszałek Borusewicz nie zna regulaminu 
albo nie wie, jak się posługiwać takim narzędziem, 
jakim jest pytanie, to prosiłbym, żeby pan marszałek 
prowadzący, marszałek Bielan, wyznaczył pracow-
nika kancelarii, który by wytłumaczył, jak sprawę 
powinno się procedować. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
To nie był wniosek formalny.
(Rozmowy na sali)
Pani senator Sztark.
(Senator Stanisław Kogut: Ale przecież ja tu się 

zgłaszam…)
(Senator Bogdan Borusewicz: W jakim trybie pan 

senator Pupa tego typu uwagi zgłasza?)
Proszę o spokój!
Pani senator Sztark.
(Senator Zdzisław Pupa: W trybie formalnym.)
(Rozmowy na sali)

Senator Grażyna Sztark:

Panie… Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 

umożliwić pani senator zadanie pytania.)
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Ja byłam na części posiedzenia komisji i zaraz 

o coś zapytam.
Ponieważ to jest kolejna specustawa, to czy we-

dług pana, Panie Senatorze, ta przedłożona ustawa 
spełnia wszystkie wymagania zgodne z prawidłową 
legislacją? I czy istnieje jakakolwiek możliwość 
zmian? Pytam, ponieważ, tak jak tu mówimy, jest 
to kolejna specustawa wprowadzona w przeciągu 1 
dnia czy ostatnich godzin. Czy istnieje jakakolwiek 
możliwość refleksji i wprowadzenia do tej ustawy 
zmian? Bo o ile pamiętam, podczas posiedzenia 
komisji pani legislator zwracała również uwagę 
na możliwość zaistnienia odszkodowań na skutek 
wprowadzenia np. melioracji, zmeliorowania grun-
tów. I była mowa również o niezgodności z konsty-
tucją. Ja nie byłam… Ja byłam tylko na części tego 
posiedzenia komisji, w związku z tym ta ustawa… 
Ja wiem, że konstytucja to jest… jest to często 
mylone z opinią, ale czy nie warto zastanowić się 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam, że jesteśmy na etapie: pytania do 

senatorów sprawozdawców.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: No nie, ja miłuję 

pana senatora Mamątowa, zresztą…)
(Senator Czesław Ryszka: No, widzę, że pan lubi 

mężczyzn.)
(Senator Jan Dobrzyński: Jest nowoczesny.)
(Senator Robert Mamątow: Ja pana też szanuję, ja 

zresztą szanuję wszystkich senatorów z Platformy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …wszystkich sena-

torów z PiS też. Nie będę pana więcej męczył, będę 
pytał przedstawiciela rządu.)

Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.
(Rozmowy na sali)

Senator Grażyna Sztark:

Panie Senatorze, ja jeszcze bym kontynuowała 
swoją wypowiedź. Moje pytanie dotyczy właśnie pana 
wypowiedzi. Bo powiedział pan o tym, że w głoso-
waniu w Sejmie wszyscy głosowali za.

(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Ale głosowali tak właśnie dlatego, że mają zawór 

bezpieczeństwa, to znaczy nas, bo zawsze mogą liczyć 
na nasze poprawki. Stąd ten mój wniosek o namysł 
i refleksję, tak żeby jednak chwilę, odrobinę pomyśleć 
o tym, że nie wszystkie te poprawki są złe. Gdybyśmy 
mieli właśnie te poprawki, które proponowała m.in. 
pani legislator, moglibyśmy o nich podyskutować.

(Głos z sali: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, ja przypomnę, że jesteśmy na 

etapie zadawania pytań senatorom sprawozdawcom. 
Debata będzie za chwilę.

(Senator Robert Mamątow: Ja chciałbym…)
Pan senator Borusewicz… Borowski, przepra-

szam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie…)

Senator Robert Mamątow:

Nie, nie, ja może odpowiem.
Ja powiem tak: proszę państwa, jesteśmy senatora-

mi i czy się do siebie odezwiemy tak, czy tak, to my 
po prostu musimy współpracować i siebie szanować, 
i ja to tak traktuję. Za to, że państwo mi zadajecie 
– nie powiem tego słowa – takie pytania, ja się nie 
obrażam, to po prostu takie… Jak my byliśmy w opo-

Senator Robert Mamątow:

Okej, ja panu senatorowi Żarynowi odpowiedzia-
łem i pan senator przyjął moją odpowiedź.

Proszę państwa, dyskutujmy, zgłaszajmy popraw-
ki, rozmawiajmy, ale merytorycznie, a nie na takiej 
zasadzie, że pan marszałek Borusewicz pyta mnie 
o szczegóły ustawy o Policji. No oczywiście, można 
takie pytania zadawać, tylko po co? Przecież to nic 
nie wniesie do tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale pan marszałek 

zwrócił uwagę właśnie na taką poprawkę, która na-
prawdę jest sensowna. To było po to.)

Dziękuję.
Pan senator Dobrzyński.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 

Marszałku, za udzielenie mi głosu, ale pewne kwe-
stie zostały już wyjaśnione.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut.
(Senator Stanisław Kogut: Ja po prostu nie mam 

pytania…)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borusewicz…
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam, ja jeszcze 

nie skończyłem!)
(Wesołość na sali)
To proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Nie mam słów na postępowanie moich kolegów, 
którzy faktycznie dziś byli na rekolekcjach, gdzie 
ksiądz profesor powiedział o dialogu. Państwo 
Drodzy, miejmy różne problemy, rozwiązujmy pro-
blemy, szanujmy swoje poglądy, ale szanujmy czło-
wieka. I apeluję, szanujmy senatora sprawozdawcę…

(Senator Robert Mamątow: Ja sobie poradzę, spo-
kojnie.)

W związku z tym, Państwo Drodzy, apeluję…
(Senator Robert Mamątow: Nikt mnie tu nie ob-

raża, tak że nie ma problemu.)
Przepraszam, Kolego Senatorze, pan marszałek 

udzielił mi głosu.
Apeluję o rozsądek i rozwagę, a nienawiść zostaw-

my poza salą, bo ta Izba jest izbą refleksji.
(Głos z sali: W ogóle nie można nienawidzić.)
Wszyscy chcemy, żeby przyjechał Jego 

Świątobliwość do ukochanej naszej ojczyzny. Nie 
wiem, jak by się zachował, gdyby oglądał tę deba-
tę. I proszę naprawdę o refleksję w Wielkim Poście. 
Dziękuję.
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(senator R. Mamątow) co jest Senat, jeżeli Sejm to na pewno dobrze przy-
jął i my musimy tylko temu przyklaskiwać, przez 
2 godziny? Właściwie pewnie warto byłoby się za-
stanowić, co dalej. A na posiedzeniu komisji, Panie 
Senatorze, była mowa… Pani legislator mówiła m.in. 
o sprawach związanych z gruntami, z melioracją. Była 
tam mowa, że to jest niekonstytucyjne ze względu na 
fakt, że marszałek, czy będzie chciał, czy nie będzie 
chciał, musi wydać decyzję, jeżeli melioracje zostaną 
przeprowadzone, i właściciel gruntu będzie musiał 
zapłacić 20%. Tu nie ma dyskusji i to jest sprawa 
oczywista, i to jest niekonstytucyjne. Pani senator 
mówiła – chciałbym, żeby się pan do tego odniósł, 
a poza tym… Przepraszam, pani legislator to mó-
wiła. A poza tym pani legislator zgłaszała jeszcze 
inne uwagi, których ja, też będąc na posiedzeniu tej 
komisji, nie byłem w stanie zapamiętać. W związku 
z tym, jeżeli my nie mamy opinii i nie możemy się 
do tego odnieść, to naprawdę nasze procedowanie jest 
bez sensu, więc pewnie lepiej od razu przegłosujcie 
tę ustawę…

(Senator Janina Sagatowska: Przegłosujmy tę 
ustawę.)

(Senator Stanisław Kogut: Jasne, że tak.)
…i szkoda czasu, skoro tak. Bo i tak zawsze uwa-

żacie, że nie ma najmniejszego sensu dyskutować.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.

Senator Robert Mamątow:

Panie Senatorze, ja się z panem całkowicie nie 
zgadzam. Jest sens, żebyśmy rozmawiali, nawet 
gdy pan przegra w głosowaniu, musi się pan z tym 
pogodzić. Demokracja polega na większości, a je-
śli pan nie chce dyskutować, to pan nie musi, ale 
dyskutować powinniśmy wszyscy, powinniśmy 
przedstawiać swoje racje. Absolutnie nie zgadzam 
się z panem, że dyskusja jest niepotrzebna. Jest po-
trzebna! Nie wiem, pan też tego nie wie: mogą być 
zgłoszone poprawki, które przyjmiemy wszyscy. 
A my już teraz… A pan już zaznacza, że nie ma po 
co. Po co pan to w ogóle mówi? Zgłosi pan poprawki 
i pan zobaczy. Będą przyjęte, jeśli pan przekona 
większość tego Senatu do swoich racji, wtedy one 
przejdą. A jak pan nie przekona, to trudno, wybaczy 
pan. Ale niech pan nie używa argumentu, że nie ma 
potrzeby dyskusji i nie ma co głosować. Bo to jest, 
tak myślę, niepoważne.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Florek.

zycji, robiliśmy dokładnie to samo, na tym polega de-
mokracja. Tylko chciałbym, żebyście nie udawali, że 
jest inaczej. Nie udawajcie, bo… Podałem przykład: 
szanowny pan marszałek Borusewicz zadaje pytanie 
tak szczegółowe, że wątpię, żeby ktokolwiek na tej 
sali mógł odpowiedzieć – powtarzam: ktokolwiek. 
Dlatego proszę: rozmawiajmy, dyskutujmy, zgłaszaj-
my poprawki, i tyle, od tego tu jesteśmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pan senator 
Mamątow ma taki zwyczaj, że jak ja mu coś zarzucę, 
to on mnie zarzuca to samo. W związku z tym infor-
muję pana senatora, że pana lubię. (Wesołość na sali)

(Senator Robert Mamątow: Ja pana też…) 
(Wesołość na sali)

(Senator Czesław Ryszka: To by się razem doga-
dali…)

(Senator Marek Borowski: O, i doczekałem się!)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję, ale proszę 

o pytania.)
Panie Marszałku, to jest taki wniosek półformalny. 

Mianowicie zwróciłbym się teraz do kolegów i ko-
leżanek, żeby już nie dręczyć pana senatora, bo już 
więcej nic nie powie, po prostu.

Senator Robert Mamątow:

Najważniejsze, co miałem powiedzieć, powiedzia-
łem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy mamy ten wniosek przegłosować, Panie 
Senatorze?

Pan senator Florek.
(Głos z sali: Coś nie działa…)

Senator Piotr Florek:

Sekundę, już udało się włączyć…
Panie Sprawozdawco, ja nie jestem w stanie spo-

rządzić poprawki tak na kolanie. Pan mówił, że jeżeli 
w Sejmie ustawa została przyjęta i poprawki, któ-
re Sejm zgłosił, zostały odrzucone… Jeśli zostały 
w całej ustawie przyjęte, to znaczy, że wszystko jest 
dobrze. W takim razie ja zadaję takie pytanie, bo 
też byłem na posiedzeniu komisji: to właściwie po 
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Na sali jest podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży 
– Kraków 2016, pan minister Paweł Majewski.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Zna pan ustawę 

o Policji?)
Proszę o spokój.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę zacząć od ustawy o Policji i rozwiać wąt-

pliwości, które się tutaj pojawiły. Nie chcę, by mieli 
państwo poczucie, że głosują państwo nad doku-
mentem niedopracowanym. Zapewniam państwa, 
że pracowaliśmy nad nim. To był projekt rządowy, 
nie poselski, pracowaliśmy nad nim bardzo dokład-
nie, dokument jest bardzo dokładnie dopracowany, 
wszystkie rozwiązania są przemyślane. Uchylony jest 
pkt 8 w ust. 1, a ust. 1 nadal jest w ustawie o Policji, 
tak że to jest przykład jednej z kwestii, które się tu 
pojawiły podczas dyskusji.

Chciałbym państwa zapewnić, że w tej chwili, 
jeśli chodzi o specustawę, jesteśmy na etapie, w któ-
rym konieczne jest jej jak najszybsze przyjęcie. Otóż, 
Szanowni Państwo, wojewoda i służby muszą zacząć 
realizować pewne zakupy, muszą się rozpocząć zaku-
py karetek, muszą się rozpocząć zakupy sprzętu dla 
strażaków, dla policji, wszystkiego tego, co jest po-
trzebne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 
Światowych Dni Młodzieży, tak byśmy mogli tych 
wszystkich młodych ludzi i Ojca Świętego zaprosić 
i z czystym sumieniem powiedzieć, że w naszym 
kraju jest bezpiecznie.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę ustawę, kwe-
stie, które tu były poruszane… Taki argument nie pa-
dał w dyskusji sejmowej, ale tutaj poziom emocji jest 
wyraźnie wyższy, więc myślę, że należy to zaznaczyć. 
Szanowni Państwo, te zakupy nie były realizowane. 
My wiedzieliśmy o Światowych Dniach Młodzieży od 
3 lat, wiedzieliśmy o tym, że one będą, a to wszystko 
spada na ten ostatni czas, tuż przed tym wydarze-
niem. Sami państwo sobie odpowiedzcie na pytanie, 
dlaczego jest taki pośpiech. Niestety, jest pośpiech.

Rozwiązania, które tu wprowadzamy, są niezbęd-
ne. Ja nie rozumiem, dlaczego nie przewidziano ich 
wcześniej. Szanowni Państwo, Kraków ma 800 ty-
sięcy mieszkańców. Dwa razy więcej osób przyje-
dzie na te uroczystości. Specustawa zabezpiecza to 
szczególne wydarzenie. Nie zabezpiecza wydarze-

Senator Piotr Florek:

Ad vocem w takim razie.
Ja nie mówię, że nie ma potrzeby dyskutować 

i że mądrych poprawek nie trzeba przyjmować. 
Tylko jeżeli ja godzinę temu byłem na posiedze-
niu komisji, a 2 godziny temu ustawa przyszła do 
Senatu, to jak ja – stawiam takie pytanie – mam 
się odpowiedzialnie przygotować do tego, żeby 
zgłosić poprawki? Ja nie mogę zgłaszać poprawek 
przygotowanych na kolanie, bo każda poprawka 
to jest poprawka legislacyjna, wymaga przeana-
lizowania i dobrego jej sprecyzowania. Ja w tym 
kontekście mówiłem o tym, że my w takim trybie 
nie mamy możliwości zgłosić poprawek, a nie ma 
najmniejszego sensu zgłaszanie poprawek, które 
nie są dobrze przygotowane. Przez 15 minut na 
kolanie nie jestem w stanie tego zrobić. Chodzi mi 
o to, żeby pan to zrozumiał. Dziękuję.

Senator Robert Mamątow:

Ja przepraszam, byliśmy chyba na innym posie-
dzeniu.

(Senator Stanisław Kogut: Złożył pan poprawki.)
Pan przed chwilą złożył poprawki. Państwo chyba 

też to widzieliście. Przed chwilą pan był na mównicy 
i zgłosił pan poprawki.

(Senator Janina Sagatowska: Wnioski mniejszo-
ści.)

Wnioski mniejszości. Prawda? Ale to…

Senator Piotr Florek:

Jeszcze raz ad vocem. Złożyłem większość popra-
wek, które nie zostały przyjęte w Sejmie, ze względu 
na to, że nie miałem czasu na przygotowanie własnych 
poprawek. Ponieważ podchodzę do sprawy odpowie-
dzialnie, a przeczytałem tę ustawę i wiem, że jest 
w niej mnóstwo mankamentów, które należałoby po-
prawić, nie jestem w stanie w ciągu 10 czy 15 minut 
podczas tej debaty przygotować takich poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma.)
(Senator Czesław Ryszka: Nie ma.)
Nie ma.
W takim razie chcę państwa poinformować, że 

projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister – czło-
nek Rady Ministrów Beata Kempa.
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(podsekretarz stanu P. Majewski) I jeszcze kwestia rozłożenia kosztów użytkowania 
wspomnianych gruntów.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. Należy 
wyjaśnić tę kwestię, choć była już ona wyjaśniana 
w Sejmie, ale wyjaśnijmy ją tutaj jeszcze raz, żeby 
wszyscy mieli spokojne sumienia.

Szanowni Państwo! Kwestia wygląda następują-
co: na terenie Wieliczki powstaje strefa ekonomiczna. 
Wcześniej właściciele wspomnianych gruntów – czę-
ści tych gruntów, gdzie będzie ta strefa – oddali je 
w użytkowanie na czas Światowych Dni Młodzieży. 
I w tej chwili realizowane są tam inwestycje związane 
ze strefą ekonomiczną. Ale na czas Światowych Dni 
Młodzieży być może będą potrzebne szczególne roz-
wiązania melioracyjne: kładki, drenaże francuskie. To 
są urządzenia o charakterze tymczasowym. Obecnie 
jest spółka wodna, która może otrzymać taką dota-
cję. Nie ma w tej spółce żadnych właścicieli gruntów 
z Wieliczki, jak było mówione w Sejmie. Nie ma w tej 
spółce wodnej żadnych właścicieli gruntów z Wieliczki. 
Jeśli przystąpią do tej spółki wodnej, to będą ponosić 
koszty, tak jak wszyscy, którzy korzystają z melioracji. 
Państwo zapewnia sobie taką możliwość. Ale jeśli nie 
przystąpią, jeśli wspomnianych urządzeń na ich terenie 
nie będzie, to takich kosztów nie będą ponosić. Tak że 
sprawa naświetlona tutaj przez polityków Platformy 
Obywatelskiej jest naświetlona jednostronnie. I pro-
szę mi uwierzyć, że nie nakładamy na mieszkańców 
Wieliczki, którzy dysponują wspomnianymi terena-
mi, jakichś obowiązków. Ponieważ ustawa, o której 
tu mowa, to szczególna ustawa, mieliśmy możliwość, 
powiedziałbym, szczególnie pochylić się nad wspo-
mnianym problemem. I udało się wypracować takie 
rozwiązanie, by wojewoda… Podkreślam: tam jest 
napisane, że wojewoda może udzielić dotacji na taką 
meliorację. Może. Tak więc dajemy wojewodzie taki 
instrument, ale nie zobowiązujemy go, żeby z niego 
skorzystał, to po pierwsze. A po drugie, jak wszyscy 
rozumiemy, teren, który zostałby, można powiedzieć, 
polepszony… Wiadomo, chyba każdy wie, że jest taka 
opłata melioracyjna. Ale, tak jak już wytłumaczyłem, 
jest to dobrowolne.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja jeszcze pytałem, czy na wspomnianym terenie 
będą uroczystości, czy to będzie teren o charakterze 
logistycznym, wykorzystywany podczas Światowych 
Dni Młodzieży? Czy tam będą mieszkać uczestni-
cy Światowych Dni Młodzieży, czy będą tam jakieś 
uroczystości?

nia w Inowrocławiu, w którym uczestniczy 5 tysięcy 
osób, nie zabezpiecza marszu w Grudziądzu, bo to 
są takie wydarzenia, które dzieją się na co dzień, 
i w polskim prawodawstwie są regulujące to zapisy.

Oczywiście, wiemy, że to są Światowe Dni 
Młodzieży, wiemy, jak one będą wyglądać, wiemy, 
jak są zaplanowane. A specustawa definiuje tylko 
szczególne potrzeby, które dotyczą Małopolski. 
Otóż wojewoda małopolski dostał w swoim budże-
cie pieniądze na zabezpieczenie medyczne. Dostał 
pieniądze i dostał, na podstawie specustawy, narzę-
dzia, by dysponować tymi pieniędzmi. I również, 
jeśli wydarzenia z udziałem Ojca Świętego – pod-
kreślam: z udziałem Ojca Świętego, te najbardziej 
masowe – będą miały miejsce w Częstochowie… 
Specustawa zapewnia mechanizm, dzięki któremu 
będziemy mogli zapłacić za zabezpieczenie medycz-
ne w Częstochowie. Wojewoda małopolski będzie 
mógł za takie zabezpieczenie medyczne zapłacić. 
Konieczna była taka konstrukcja, żeby był 1 odpo-
wiedzialny, żeby była wyznaczona 1 osoba, żeby 
odpowiedzialność nie była rozmyta, żebyśmy mogli 
z czystym sumieniem powiedzieć, że bezpieczeń-
stwo jest zapewnione, że są środki do zapewnienia 
bezpieczeństwa. I naprawdę, zapewniam państwa, 
że specustawa przewiduje wszystkie aspekty za-
pewnienia bezpieczeństwa. I na tym się głównie 
skupia. I chciałbym naprawdę gorąco zaapelować, 
byśmy w poczuciu odpowiedzialności za zakupy, 
które powinny już być realizowane… Każdy dzień 
ma tutaj znaczenie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Dyskusje budzą 

m.in. kwestie melioracyjne związane z terenami, 
o których tu mowa. Czy zechciałby pan minister 
przybliżyć, jak ta kwestia wygląda? I czy na wspo-
mnianych gruntach – bo tego nie wiem – będą się 
odbywały uroczystości religijne, czy chodzi raczej 
o kwestie logistyczne, np. o to, że tam będą przeby-
wać osoby? Gdyby pan minister zechciał wyjaśnić… 
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(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku, 
czy ja mogę ad vocem? Tylko jedno zdanie, jeżeli pan 
marszałek pozwoli…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę. Nie ma teraz procedury ad vocem, ale 
proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Nie wiedziałem. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.

Panie Ministrze, być może i powinna być proce-
dowana w zeszłej kadencji, nie wiem. Jednak trochę 
miesięcy już minęło, a skoro wiedzieliśmy o tym 
wielkim wydarzeniu, o tym, że ma mieć miejsce, 
i skoro państwo również wiedzieli o tym wyda-
rzeniu, to trzeba było przygotować ją wcześniej 
i przyjść z tą ustawą np. w październiku, zaraz po 
wyborach. Tak?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Cha cha cha!
(Wesołość na sali)
Przepraszam bardzo, ale…
(Senator Grzegorz Napieralski: Wie pan co, Panie 

Ministrze… Trochę powagi. Panie Ministrze, apeluję 
do pana…)

Przepraszam, Panie Senatorze, ale…
(Senator Grzegorz Napieralski: Apeluję do pana 

o trochę powagi, naprawdę, bo jesteśmy w izbie 
Senatu. Dobrze?)

(Głos z sali: Jesteśmy poważni.)
(Głos z sali: Pytanie.)
Przepraszam bardzo. Bardzo wszystkich pań-

stwa przepraszam za moją reakcję, ale żądanie przez 
przedstawiciela poprzedniej większości rządzącej, 
by opozycja przygotowywała równolegle z rządami 
Platformy Obywatelskiej wydarzenie, które przygo-
towywała wtedy Platforma Obywatelska, wydaje mi 
się wysoce absurdalne. Przepraszam państwa za…

(Senator Grzegorz Napieralski: Po pierwsze, Panie 
Ministrze, trochę powagi. Trochę powagi, bo jesteśmy 
w Senacie, izbie wyższej parlamentu…)

Dlatego przeprosiłem, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Napieralski: Dobrze. A po dru-

gie, nie byłem w większości parlamentarnej w ze-
szłej kadencji. I po trzecie, wie pan… Jeżeli idzie 
się do władzy, to przygotowuje się różne ustawy. 
Przygotowaliście ustawę 500+, więc ta ustawa rów-
nież mogła być przygotowana.)

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Ja nie wiem, czy państwo senatorowie sobie życzą, 
żebym ja opowiadał, jaki jest program Światowych 
Dni Młodzieży…

(Głos z sali: Nie, nie. Przecież wiemy, Panie 
Ministrze…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Napieralski.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Napieralski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie do pana. 

Przysłuchiwał się pan całej tej dyskusji. Chciałbym, 
żeby pan się odniósł do tego, co powiedział pan se-
nator Florek, bo uważam, że to jest istota sprawy. 
Pan nas przekonuje i mówi o tym, czym różni się ta 
wielka uroczystość od uroczystości we Włocławku, 
ale my wszyscy tu, na tej sali wiemy, na czym polega 
waga tego wydarzenia, i nie musi pan nas do tego 
przekonywać. Jednak moim zdaniem fundamentalne 
jest to, o czym na tej sali powiedział senator Florek. 
Dyskutujemy nad sprawą bardzo istotną, bo o bezpie-
czeństwie naszych rodaków, i nie tylko naszych roda-
ków, również ludzi, którzy do nas przyjadą, a ustawa 
do nas trafiła bardzo późno. Proszę zwrócić uwagę, 
że kiedy senator Florek szedł do mównicy senackiej, 
to dopiero drukowane były dokumenty dla niego. 
W takim pośpiechu pracujemy. Czy według pana to 
jest normalne, bezpieczne? Czy przygotujemy dobre 
przepisy? Czy według pana to, co się znajdzie w tej 
ustawie, zabezpieczy na tyle nasz kraj, a tak napraw-
dę miasta, do których przyjadą ludzie, że wszystko 
będzie podporządkowane temu, żeby było naprawdę 
superbezpiecznie?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Jestem tego pewien. Ta ustawa została bardzo 
mocno przeprocedowana przez Rządowe Centrum 
Legislacji, z udziałem ekspertów ze wszystkich resor-
tów. Część z nich jest tutaj ze mną na sali. Szanowni 
Państwo, uważam, że ta ustawa faktycznie powinna 
być przygotowana wcześniej, Panie Senatorze, w po-
przedniej kadencji parlamentu. Uważam, że to był 
dobry termin… (Oklaski) …na przygotowanie tej 
specustawy.
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Świętego w Polsce, były różne sytuacje, ale nie pa-
miętam możliwości nagrywania…

(Rozmowy na sali)
Dajcie mi, Panowie, zadać pytania. Bardzo proszę 

senatorów…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Tak.
Chciałabym poprosić, żeby pan to wyjaśnił. Bo 

być może SOK nie będzie miała takich uprawnień 
– chodzi mi o możliwość nagrywania rozmów pa-
sażerów.

I jeszcze jedno pytanie. Czy żeby zabezpieczyć 
pasażerów jeżdżących pociągami, co jest bardzo waż-
ne – myśmy o tym dyskutowali – nie byłoby łatwiej 
postawić przy wejściach na dworce kolejowe takie 
urządzenia, jakie znajdują się na lotniskach? I czy 
państwo to rozważaliście? Dziękuję bardzo… I są 
możliwości przeglądania bagażu przez służbę ochro-
ny kolei. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowna Pani Senator! 

Bardzo… Proszę wybaczyć, jeśli pani poczuła się 
urażona tym moim stwierdzeniem na temat opo-
zycji.

Szanowna Pani Senator! Jeśli chodzi o uprawnie-
nia SOK, to te uprawnienia, które otrzymuje Straż 
Ochrony Kolei, są takie, jakie mają różne służby funk-
cjonujące w państwie polskim podczas wydarzeń ma-
sowych. Rozszerzamy zakres uprawnień tych służb 
na czas ściśle określony, na kilka określonych tygodni 
związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, roz-
szerzamy te uprawnienia na Straż Ochrony Kolei po 
to, by sieć bezpieczeństwa była jeszcze gęstsza, by 
jeszcze więcej służb czuwało nad naszym bezpie-
czeństwem. Po Światowych Dniach Młodzieży SOK 
te uprawnienia straci.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Grabowski…
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, jesz-

cze druga część… Chodziło o te urządzenia na dwor-
cach. Czy rozpatrywaliście to państwo?)

(Senator Czesław Ryszka: Ale teraz nie ma dys-
kusji. Drugie pytanie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Przypominam, że jesteśmy na etapie pytań do 

przedstawiciela rządu.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Po to, żeby uporządkować, Szanowny Panie 

Ministrze… My się zwracamy do pana „Szanowny 
Panie Ministrze”. Prosimy, żeby nie zwracać się do 
nas per „politycy PO” czy jakoś podobnie, tylko nazy-
wać nas senatorami, bo tutaj jesteśmy senatorami i re-
prezentujemy naszych wyborców. Bardzo o to proszę.

(Senator Stanisław Kogut: Nie może pouczać. Ta 
pani uważa się za alfę i omegę.)

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Majewski: Jeśli mogę, Szanowna 
Pani Senator… Ja tutaj słyszałem nawet określenie 
„pisowcy”. W tej sali. Dziś, podczas tej dyskusji.)

Ale to… Szanowny Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę, Pani 

Senator… Pytanie.)
Ja tego nie słyszałam. Ja tylko zwracam uwagę, 

że my w Senacie stosujemy pewne formy i bardzo… 
Pan jest początkujący, więc bardzo proszę się jakoś 
do tego dostosować.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Majewski: Dobrze.)

(Rozmowy na sali)
A takie pytanie teraz, jeśli…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Drodzy Państwo, 

naprawdę obniżmy temperaturę tej dyskusji.)
Obniżmy temperaturę, bo… Ja naprawdę zwracam 

się z szacunkiem do pana ministra. I chciałabym za-
dać konkretne pytanie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę, Pani 
Senator.)

…ale jak ktoś do mnie mówi per „politycy opozy-
cji”, to… Uważam, że jest to niewłaściwe.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, pro-
simy o pytanie.)

Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o spe-
cjalne uprawnienia dla Straży Ochrony Kolei. 
Chciałabym, żeby pan minister powiedział, na czym 
ma to polegać. Chodzi m.in o podsłuchiwanie w wa-
gonach, możliwość nagrywania rozmów itd., itd. 
w pociągach. Czy może się pan do tego odnieść? Bo 
padają zarzuty w tej kwestii i padają pytania o to. 
Czy będzie istniała możliwość nagrywania rozmów 
pasażerów, a jeżeli tak, to jaki to ma cel? Proszę to 
powiedzieć. Jak pamiętam, mieliśmy wiele wizyt Ojca 
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(wicemarszałek A. Bielan) Co jest, czego nie ma? Chodzi o plany. Bo to są bardzo 
ważne rzeczy, bardzo ważne kwestie, a zaplanowa-
nie tego typu imprezy w tym miesiącu, przy czym 
w tym momencie można już nawet powiedzieć, że 
w kwietniu – bo jesteśmy w końcówce marca i cze-
kają nas jeszcze święta… A Światowe Dni Młodzieży 
rozpoczynają się pod koniec lipca, choć myślę, że 
nawet wcześniej, bo pielgrzymi będą przyjeżdżali do 
naszego kraju oczywiście wcześniej. Chciałbym więc 
wiedzieć, jaki był stan zastany po, że tak powiem, 
objęciu rządów przez nowego ministra. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję.
Szanowni Państwo, trzeba oddać poprzedniej eki-

pie… Nie można powiedzieć o poprzedniej ekipie, że 
nie zrobiono nic – byłoby to stwierdzenie nieprawdzi-
we. Przygotowania trwały. Jednak w oficjalnych do-
kumentach, którymi dysponuje wojewoda małopolski, 
pojawia się określenie, że Światowe Dni Młodzieży 
to jest wydarzenie lokalne. Procedowano nad tym 
wydarzeniem w taki sposób, jakby to było wydarzenie 
lokalne. Rządowy zespół, którym obecnie kieruje 
pani minister Beata Kempa, kierowany wcześniej 
przez pana ministra Cichockiego, został powołany 
przez panią premier Ewę Kopacz w marcu i ostatni raz 
zebrał się w lipcu. Tak, ostatni raz zebrał się w lipcu. 
Takie było tempo tych prac.

Szanowni Państwo, nie chcę przenosić całkowitej 
odpowiedzialności, bo te pracy trwały. Szczególnie 
mocno, bardzo mocno Archidiecezja Krakowska 
współpracowała z lokalnym samorządem, z lokal-
nym wojewodą, poczyniono tam wiele ustaleń. Ale 
od strony państwa takiego zabezpieczenia nie było. 
Taki przykład: miejsca noclegowe dla urzędników, 
którzy będą tam wykonywać jakieś zadania. To nie 
zostało zarezerwowane, a już wiemy, że ceny hoteli 
znacznie wzrosły, i teraz jesteśmy w dużo trudniej-
szym położeniu. To jest taki drobny przykład.

Mnie bardziej martwią te zakupy karetek, wozów 
dla służb. Nie robiono tych zakupów z intencją, że to 
wszystko zostanie zrealizowane w tym roku, ale wia-
domo, jakie są możliwości budżetowe. Na szczęście 
udało się te pieniądze wygospodarować, ale myślę, że 
byłoby dużo prościej, nie byłaby też potrzebna specu-
stawa, gdyby te zakupy rozłożyć na 3 lata i kupować 
w każdym roku po 1/3. Myślę, że wtedy nie potrze-
bowalibyśmy specjalnych rozwiązań, specustawy. 

(Senator Barbara Zdrojewska: Tylko że pan nie 
odpowiedział…)

Rozumiem, że pani senator nie uzyskała odpo-
wiedzi. Tak?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Urządzenia na dworcach… Oczywiście w tej 
chwili służby opracowują plany i jeśli tego typu urzą-
dzenia będą konieczne, to na pewno się pojawią. Nie 
chcę wypowiadać się za służby, bo to one są w tych 
kwestiach fachowe. Ustawa nie reguluje tego typu 
kwestii, daje służbom bardzo dużo uprawnień, które 
dotychczas mają inne służby podczas innych wyda-
rzeń masowych, przenosi te uprawnienia z uprawnień 
przyznawanych w przypadku innych wydarzeń ma-
sowych. Tak że myślę, że wszystkie tego typu szcze-
gólne środki bezpieczeństwa w razie potrzeby będzie 
można zastosować.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Ministrze, jedna uwaga techniczna – bo ja 
mam tu jeszcze wiele zgłoszeń. Może pan odpowiadać 
na pytania też ze swojego miejsca, jeżeli pan tak woli.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Majewski: Mogę odpowiadać tutaj.)

Okej.
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! No, 

przysłuchuję się tutaj tym zarzutom opozycji co do 
terminu uchwalania, pośpiechu.… I mam pytanie. Bo 
pan minister raczył tutaj wcześniej zasygnalizować 
– a przynajmniej ja to tak zrozumiałem – że w zasa-
dzie do tej pory od 2013 r., kiedy to informacja o or-
ganizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
została ogłoszona i ogłoszono miejsce, nic nie zostało 
zrobione. Chciałbym, żeby pan to wyjaśnił. Jaki był 
stan zastany? Bo wczoraj była debatowana podobna 
ustawa, dotycząca szczytu NATO, i szanowny pan 
senator Florek – ja wtedy nie chciałem już się od-
zywać – mówił o 8 miesiącach rządzenia. Można to 
znaleźć w stenogramach, odsłuchać.

(Głos z sali: Od wyborów.)
Nie, nie ma 8 miesięcy, są 4 miesiące rządów. 

Chciałbym się dowiedzieć… Bo poruszał pan kwestie 
zakupu sprzętu dla policji, straży pożarnej, karetek. 
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(podsekretarz stanu P. Majewski) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wrócę do tych szczególnych 

uprawnień, które ustawa nadaje Straży Ochrony Kolei, 
dotyczących rejestracji obrazu i dźwięku zdarzeń na 
obszarze kolejowym w przypadku, gdy czynności te 
są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia. Wiemy, że nagrany 
materiał może mieć bardzo różny charakter. 

Chciałbym zapytać pana ministra o procedury 
oceny i likwidacji tych materiałów, które nie zostaną 
procesowo wykorzystane Czy jest jakaś procedura 
postępowania z tymi materiałami, nagraniami, ob-
razami po wygaśnięciu ustawy?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję, Panie Senatorze. Tak, w specustawie 
jest zapisana data, jeśli chodzi o takie działania, 
a poza tym jest odwołanie do ogólnych, już obowią-
zujących przepisów. Nie nadajemy żadnych nowych 
uprawnień, nie wprowadzamy regulacji, które by nie 
obowiązywały. Rozszerzamy katalog służb, jeśli cho-
dzi o uprawnienia, które już istnieją, dodajemy tam 
kolejną służbę.

Senator Sławomir Rybicki:

Chciałbym jednak dopytać, Panie Ministrze. Te 
uprawnienia wygasają osiemnastego… nie, przepra-
szam…

(Głos z sali: To jest 30 dni.)
Tak, 30 dni. Jest materiał, który nagrała służba 

ochrony kolei. Coś się z nim musi dziać. Prawda? To 
nie jest tak, że te materiały będą w szafie zamknięte 
na klucz. One mogą być przedmiotem różnorakich 
działań.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowny Panie Senatorze, ponieważ są to do-
wody popełnienia przestępstwa, trafią one do wła-
ściwych organów, do prokuratora.

Senator Sławomir Rybicki:

Znów dopytam. Nie wszystkie materiały są dowo-
dami w sprawie. Niektóre być może – nie podejrze-
wam tego – swobodną twórczością nagrywającego. 
Co będzie się działo z tym materiałem? On może 
dotyczyć np. jakichś kwestii wrażliwych.

Ale nie chcę, żeby z tego, co mówię, wyszło jakieś 
oskarżenie, bo prace trwały, choć w mojej ocenie nie 
we wszystkich aspektach posuwały się do przodu 
tak szybko, jak wymaga tego organizacja takiego 
wydarzenia.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Ja częściowo otrzymałam odpowiedź dzięki od-

powiedziom na pytania, które były zadawane przez 
kolegów, ale chciałabym dopytać o taką sprawę. 

Czy nowo powołane osoby do ochrony tego wy-
darzenia, których jest naprawdę wiele, będą meryto-
rycznie przygotowane do sprawowania nowych dla 
siebie zadań? Mam na myśli np. sokistów na kolei, 
bo tu o kolei była mowa. Oni będą mieli uprawnienia 
równe policji, będą mogli przeszukiwać bagaże, będą 
mogli rewidować osoby. Czy aby na pewno ci ludzie 
powinni otrzymać takie uprawnienia i czy to samo 
w sobie nie jest zagrożeniem?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowna Pani Senator! Współpracowaliśmy ze 
służbami, z urzędnikami, którzy przygotowywali 
Euro 2012, zaczerpnęliśmy wiele rozwiązań z tamte-
go okresu. Przypomnijmy, że wtedy przygotowania 
ruszyły pełną parą na wiele lat przed turniejem. 
Pozwoliliśmy sobie skorzystać z wielu procedur 
wypracowanych przed Euro 2012. Przypomnę, że 
również podczas Euro 2012 służby zagęszczały tę 
sieć, więc różne służby otrzymywały różne dodat-
kowe uprawnienia, i to zdało egzamin. Myślę, że 
nie powinniśmy wyważać otwartych drzwi. Te roz-
wiązania były przygotowane, należało z nich sko-
rzystać, pewne skonstruować tak, jak wymaga tego 
to wydarzenie, ale to jest kazus podobny do kazusu 
Euro 2012, jeśli chodzi o dodatkowe uprawnienia 
dla innych służb.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Rybicki. Przygotuje się pan senator 

Warzocha.
Proszę.
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pracy, za zwiększoną obsadę. Nie chodzi o wypłaty 
środków za świadczenia medyczne, tak jak to się pła-
ci w systemie, tylko za gotowość do pracy. To pani 
minister Kempa podjęła te prace i zaczynaliśmy… 
Pani Minister Kempa zaczynała od zera. Jeszcze raz 
powtórzę: w dokumentach poprzedniej administracji 
to wydarzenie funkcjonowało jako lokalne i trakto-
wano je, jak można sobie pewnie dopowiedzieć, choć 
wprost nie było to zapisane, jako takie, z którym po-
radzą sobie władze lokalne.

Senator Artur Warzocha:

Czy dobrze usłyszałem, że zaczynaliście od zera…
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Majewski: Tak.)
…pisanie tego dokumentu? No to, tak przy okazji, 

do sztambucha wszystkich tych, którzy zarzucają nam 
nierzetelność albo niedoskonałość tego dokumentu… 
3 miesiące – tyle mniej więcej trwało przygotowanie 
tego dokumentu, jak wnioskuję ze słów pana ministra.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Wach, a przygotowuje się pan senator 

Gawęda.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać o treść art. 8 dotyczącego 

tej specjalnej procedury sprawdzania wolontariuszy 
na wniosek organizatora, czyli archidiecezji. Proszę 
w paru zdaniach wyjaśnić, jak to praktycznie ma 
działać, czy to jest potrzebne, czy to jest właściwie 
ścieżka równoległa do normalnego sprawdzania bez-
pieczeństwa i zagrożeń w przypadku różnych osób, 
które przyjeżdżają, itd. Bo to jest, jak mi się wydaje, 
coś zupełnie nowego.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowny Panie Senatorze, to jest przepis, któ-
ry nie jest nowy. Taki przepis znalazł się w usta-
wie o bezpieczeństwie imprez masowych przed 
Euro 2012, dzięki pracom poprzedniej większości 
parlamentarnej. Był on w dokładnie takim samym 
brzmieniu, tzn. w prawie takim samym brzmieniu, bo 
teraz tylko zamiast UEFA jest komitet organizacyjny.

Jeszcze, żeby rozjaśnić wszystkie wątpliwo-
ści, powiem, że wolontariusze będą mieli dostęp 
do wszystkich stref, również tych, gdzie będzie 
Ojciec Święty, głowy państw itd. I tak jak przed 

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Ależ, Panie Senatorze, Straż Ochrony Kolei nie 
dostaje uprawnień do nagrywania dowolnych materia-
łów. Straż Ochrony Kolei dostaje uprawnienia nagry-
wania tylko dowodów popełnienia przestępstwa. Jeśli 
nagrywa coś innego poza przestępstwem, to łamie 
przepisy, a więc podlega odpowiednim procedurom 
stosowanym w przypadku, w którym funkcjonariusze 
przekraczają swoje uprawnienia.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Warzocha, a przygotowuje się pan 

senator Wach.

Senator Artur Warzocha:

Szanowny Panie Ministrze, kwestię, którą chcia-
łem poruszyć, częściowo wyczerpał w swoim pytaniu 
pan senator Grabowski. Zapytam więc o nieco inny 
aspekt. 

Chodzi o stan przygotowań dotyczący procesu le-
gislacyjnego, jaki pan zastał w dniu bodaj 10 grudnia, 
będąc powołanym na stanowisko pełnomocnika rządu 
do spraw przygotowania tego wydarzenia. Jednym 
słowem, chodzi o dokumenty. Czy znalazł się wtedy 
na pańskim biurku czy też znalazł pan w szufladzie ja-
kiś dokument w tym zakresie – mam na myśli projekt 
ustawy, specustawy – a jeżeli tak, to w jakim mniej 
więcej procencie ten dokument był przygotowany, jak 
głęboko należało w ten dokument ingerować, jeżeli 
oczywiście istniał?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję, Panie Senatorze. Trzeba tutaj uznać 
zasługi pani minister Beaty Kempy, członka Rady 
Ministrów, szefowej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, która kieruje zespołem. Zespół zebrał się 
po raz pierwszy, zanim jeszcze zostałem pełnomocni-
kiem, zanim zostałem podsekretarzem stanu. To pani 
minister Kempa zdiagnozowała brak jakichkolwiek 
regulacji, które… Już na pierwszym posiedzeniu ze-
społu okazało się, że nie jesteśmy ustawowo… nie 
mamy w dotychczasowym stanie prawnym takich 
rozwiązań, które sprawią, że taka masa ludzi będzie 
mogła zgromadzić się w jednym miejscu podczas 
takiego szczególnego wydarzenia, że będzie możli-
wość zakupu sprzętu dla służb, że będzie możliwość 
wypłacenia szpitalom pieniędzy za gotowość do 
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(podsekretarz stanu P. Majewski) Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Już rozumiem, Panie Senatorze. To nie jest równo-
legła ścieżka. Wątpliwości interpretacyjne może roz-
wieje fakt, że identyczna procedura istniała podczas 
Euro 2012 i zdawała egzamin, tak więc myślę, że… 
To jest, Panie Senatorze, dokładnie taki sam zapis jak 
ten, który już w tej Izbie został przegłosowany. Tak 
że, jak myślę, takie wątpliwości nie powinny… Myślę, 
Panie Senatorze, że takie obawy są bezpodstawne.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Gawęda.
Przygotuje się pan senator Czarnobaj.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie będę 
kierował do pana ministra pytania o poważne lub 
niepoważne traktowanie omawianej tu ustawy. Bo 
samo potraktowanie tak ważnego wydarzenia jak 
Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenia lokalnego 
było w moim odczuciu po prostu niepoważne. I tak 
naprawdę ta największa od kilkunastu lat impreza 
w Polsce nie była do końca właściwie przygotowy-
wana. I zwracam się tutaj najpierw, zanim zadam 
pytanie, do koleżanek i kolegów senatorów, żeby 
jednak, mimo wszystko, nie zabrakło tutaj pewnej 
powściągliwości, żeby ta ustawa jak najszybciej zo-
stała przygotowana. Bo nie wyobrażam sobie, że 
można by wziąć odpowiedzialność za tak ogrom-
ne wydarzenie, nie przygotowawszy się pod kątem 
prawnym.

I teraz pytanie. Czy można, w takich istotnych 
kwestiach dotyczących możliwego zaistnienia zda-
rzenia, pozbawić właściwe służby instrumentów do 
natychmiastowego działania w razie powzięcia in-
formacji o grożącym niebezpieczeństwie? W przy-
padku tak dużych imprez może przecież dojść do 
takiej sytuacji. I w związku z tym pytanie, być może 
retoryczne, czy można pozbawić takiego instrumentu 
również Straż Ochrony Kolei. Bo w moim odczuciu 
absolutnie nie. Czy można też pozbawić zastosowania 
np. instrumentu pod nazwą, powiedzmy, „podsłuch”, 
który umożliwi identyfikację rozmówcy i który wska-
zywałby na przygotowywanie jakiegoś bardzo groź-
nego wydarzenia, czy też poznanie rozmowy, która 
wskazywałaby, że ktoś dysponuje jakimiś materia-
łami niebezpiecznymi i może tych materiałów użyć? 
Moim zdaniem… I tutaj pytanie do pana ministra, 
pytanie retoryczne: czy można nie wziąć za to od-
powiedzialności?

Euro 2012 służby chciały wiedzieć, kto będzie miał 
dostęp do tych miejsc na stadionach, gdzie… zresztą 
do wszystkich miejsc, bo przecież chodzi nie tylko 
o bezpieczeństwo VIP, lecz także o bezpieczeń-
stwo zwykłych uczestników uroczystości. I tak jak 
w przypadku Euro 2012 służby chciały wiedzieć, 
kim są wolontariusze, czy nie figurują oni w jakichś 
bazach, czy nie są ścigani np. przez Interpol czy inne 
służby… Tak jak wtedy służby chciały mieć taką 
wiedzę, tak chcą ją mieć teraz. Tak że nie doszu-
kiwałbym się we wspomnianym przepisie jakichś 
szczególnych rozwiązań.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
(Senator Piotr Wach: Czy mogę uzupełnić? Bo 

może nie zostałem dobrze zrozumiany.)
Dobrze. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Tu chodzi o procedurę na wniosek organizatora. 
Czyli to jest, można powiedzieć, ścieżka równoległa 
do normalnego działania służb. Czy tak?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Nie rozumiem, przepraszam Panie Senatorze… 
Tak, na wniosek organizatora. Organizator przeka-
zuje służbom listę wolontariuszy i na jego wniosek 
są oni sprawdzani. Organizator ma tutaj pomoc ze 
strony służb. Bo organizator sam nie jest w stanie… 
nie ma dostępu do baz Interpolu czy innych między-
narodowych służb. Tak więc wolontariusze, którzy 
są rekrutowani przez organizatora, z pomocą służb 
zostają sprawdzeni. Zarówno organizatorowi, jak 
i służbom zależy na tym, by wspomniani ludzie byli 
godni zaufania, by było wiadomo, że wolontariusz 
to osoba o stuprocentowo nieposzlakowanej prowe-
niencji. Dziękuję.

Senator Piotr Wach:

Dalej jeszcze dopowiem… Pan odpowiedział że, 
można powiedzieć, w liczbie mnogiej… Pan powie-
dział, że lista jest przekazywana. A tutaj, w ustawie, 
jest napisane, że organizator, tak jakby indywidualnie, 
jeżeli ma wątpliwości do jakiejś osoby, to ją zgłasza. 
I pytam, czy to jest ścieżka równoległa do normalnego 
sprawdzania. To nie jest żadna podejrzliwość. Ja po 
prostu nie rozumiem tej procedury.
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Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Jeśli tylko, Panie Marszałku, mogę odpowiedzieć, 
to powiem, że w specustawie nie pojawia się pełno-
mocnik rządu do spraw…

(Senator Leszek Czarnobaj: Zamazuję…)
…organizacji Światowych Dni Młodzieży…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
…więc nie rozumiem…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Florek…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, nie, to był 

tylko wstęp, Panie Marszałku…)
A, rozumiem.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo pana prze-

praszam…)
Proszę.
(Głos z sali: Czas goni!)
Proszę o spokój.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze! Ja chciałbym zapytać o taką 
rzecz, o którą pytałem pana senatora sprawozdawcę, 
a mianowicie o to, co znajduje się w projekcie usta-
wy: które artykuły są tak obligatoryjne – chyba że 
wszystkie – bez których Światowe Dni Młodzieży 
by się nie odbyły i które w sposób jednoznaczny są 
tak z tym powiązane, że na podstawie dzisiaj istnieją-
cych przepisów, które mają służby, inspekcje, straże, 
wojewoda itd., itd.… Które przepisy są zmienione, 
poza artykułami dotyczącymi prawa budowlanego 
i zamówień publicznych? Czy widzi pan jeszcze inne, 
które są tutaj wniesione, a nie ma ich w odpowiednich 
ustawach, rozporządzeniach czy kompetencjach? To 
jest jedno pytanie.

Drugie pytanie – zadam je już teraz, żeby nie za-
bierać głosu po raz drugi, Panie Ministrze – dotyczy 
zakupów. Czy mógłby pan wymienić, które to zakupy 
są dzisiaj tak niezbędne, że nie wystarczy 5 miesięcy 
– ile to zostało, powiedzmy, 4 miesiące – na to, żeby 
takich zakupów dokonać? Czy są to tak skompliko-
wane elementy związane z przetargiem i zakupem, 
że nie można ich zrealizować w marcu i w kwietniu 
i że należałoby je zrobić w styczniu? Ja rozumiem, 
że najlepiej by było, jak pan minister powiedział, że 
co roku przez 3 lata robimy pewną zbitkę: kupuje-
my w tym roku to, w tym roku to, a w tym roku to. 
Co więc, oprócz budżetu, w sensie procedury, może 
być przeszkodą w zrealizowaniu zakupów przed tym 
wydarzeniem?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowny Panie Senatorze, myślę, że rzeczy, 
o które pan pyta, to jest odniesienie do przepisów 
ogólnych, nie do tej specustawy, więc nie czuję się 
tutaj w obowiązku udzielenia odpowiedzi na to py-
tanie. Tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Przygotuje się pan senator 

Florek.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zadam 3 py-
tania, krótkie, mam nadzieję. Rozumiem, że pan mi-
nister ma doświadczenie z tego rodzaju imprezami, 
które się organizuje, uroczystościami czy wydarze-
niami, które mają tak skomplikowaną materię doty-
cząca całego wydarzenia – tak?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Czy to jest pytanie dotyczące specustawy, Panie 
Senatorze?

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, ja chcę panu przypomnieć, że 
pan jest odpowiedzialny, o ile wiem, za realizację tej 
ustawy. Jednym z elementów dawania rękojmi doty-
czącej realizacji tak poważnego przedsięwzięcia jest 
doświadczenie. Dlatego chcę pana serdecznie prze-
konać, w ramach dobrej współpracy, którą pan tutaj 
deklaruje, szczególnie z całym Senatem, żeby pan 
odpowiedział na to pytanie. Czy pańskie doświad-
czenie życiowe jest…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, Panie 
Senatorze, pan wie, że pan może pytać o ustawę, ale 
nie o doświadczenie życiowe pana ministra.)

No nie, Panie Marszałku, jeżeli…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Dobra, to w dyskusji to powiem. Pomijam to py-

tanie, zamazuję itd.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.



121

13. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2016 r.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty  

Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 

pieniędzy itd., ale zostawmy to, okej. Było 8 miesięcy 
na to, żeby to zrobić.

Pan, Panie Ministrze, mówił, że trzeba tę ustawę 
jak najszybciej przyjąć, dlatego że musicie dokonać 
pewnych zakupów. Przed chwilą było też pytanie o te 
zakupy. Więc ja pytam…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wozy drabiniaste.)
Wozy drabiniaste już…
Zacznę może od ambulansów. Panie Ministrze, 

pan widzi potrzebę zakupu ambulansów? Ja uczest-
niczyłem w przygotowaniach do Euro 2012. Są pod-
mioty publiczne, niepubliczne, z którymi wojewoda 
będzie zawierał umowę na zabezpieczenie medyczne, 
na świadczenie usług, tak samo ze szpitalami. Ja np. 
nie widzę potrzeby kupowania ambulansów. Albo ta 
drabina strażacka, o której kolega powiedział. No, 
przecież my się przygotowywaliśmy do tych imprez, 
wielokrotnie kupowaliśmy tego typu sprzęt. W związ-
ku z tym mam pytanie. Pan powiedział, że będą za-
kupywane samochody, ambulanse, a żeby zdążyć… 
no, procedury wymagają czasu. 

Więc pytanie: po co np. chcemy wydać pieniądze 
na zakup ambulansów czy samochodów strażackich? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

To już wykracza poza zakres specustawy. Panie 
Senatorze, podczas Euro 2012 w Poznaniu… Stadion 
w Poznaniu jaką ma pojemność? 40 tysięcy, tak?

(Głos z sali: Tak.)
Tak. 3 mecze w Poznaniu – 120 tysięcy ludzi 

w ciągu 2 tygodni. Tak? A podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie będzie 1,5 miliona, a może 
więcej uczestników, więc chyba pan senator widzi 
różnicę w zapotrzebowaniu. To tyle.

(Senator Jarosław Rusiecki: Nie ta waga po pro-
stu.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Pupa – proszę o pytanie.

Senator Zdzisław Pupa:

Szanowny Panie Ministrze! Mamy do czynienia, 
co obserwuję na sali, z totalną krytyką, totalną opo-
zycją w stosunku do tego, co robi rząd, nawet gdy 
rząd kontynuuje prace rozpoczęte przez poprzedni 
rząd. Chciałbym zapytać – nie będę pytał o szczegóły, 

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Panie Senatorze, jeszcze raz odpowiem na to py-
tanie. Oprócz tych artykułów, które pan wymienił, są 
też artykuły pozwalające na realizację… Aha, o prze-
targach pan mówił, tak?

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Choćby podpisywanie przez wojewodę małopol-

skiego kontraktów z ośrodkami, które będą świad-
czyć usługi, będą utrzymywać gotowość do pracy 
podczas… Bo obecnie jest tak, że płaci się za wyko-
nane usługi, a specustawa pozwala na zwiększenie 
gotowości szpitali czy przychodni. Więc choćby to 
byśmy mogli zrobić, wojewoda by mógł w końcu za-
cząć podpisywać te umowy.

(Senator Leszek Czarnobaj: To jedno, tak? Nic 
więcej?)

Pan senator wymienił inne artykuły tej ustawy, 
które wymagają takiej pilności.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj chce dopytać?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, czy 

na drugie pytanie mógłbym otrzymać odpowiedź, 
czy powtórzyć?)

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Panie Senatorze, specustawa nie wskazuje kon-
kretnych zakupów. Nie wiem, to choćby, jak wskazuje 
wojewoda, wóz dla straży pożarnej z kilkudziesięcio-
metrowym wysięgnikiem. To jest zakup sygnalizo-
wany przez wojewodę, który należałoby sfinalizować 
przed Światowymi Dniami Młodzieży.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zadanie pytania pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, najpierw jedno zdanie odnośnie 
do tego, co pan senator powiedział, że co do tych 
8 miesięcy ja coś źle powiedziałem. Ja mówię o 8 
miesiącach do np. szczytu NATO czy do spotkania 
młodzieży, o tym, że to jest ten termin 8 miesięcy, 
w którym trzeba wykonać pewne zadania. Państwo 
uważacie, że poprzedni rząd nic nie zrobił, nie wydał 
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(senator Z. Pupa) do jednego województwa, czy jest wskazany organ na 
poziomie rządu, ministerstwo, które będzie to koordy-
nowało? Czy jest pełnomocnik? To jest pierwsze py-
tanie. Mnie się wydaje, że pełnomocnik powinien… 
Być może nie doczytałem tego. To jest pierwsze py-
tanie do pana. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Panie Marszałku, oczywiście, że jest wskaza-
ny taki organ, wskazała go Platforma Obywatelska 
w marcu 2015 r. To jest rządowy zespół, kierowany 
przez panią minister Beatę Kempę, wcześniej kiero-
wał nim pan minister Jacek Cichocki. Pełnomocnik 
jest jakby umocowany w tym zespole, ale jest ten 
rządowy zespół, który koordynuje przygotowania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Następne pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Następne pytanie to jest pytanie przekrojowe. 
Panie Ministrze, chodzi mi o art. 5 – co w tym ar-
tykule jest nowego, jakie są nowe kompetencje dla 
Policji, których nie ma w ustawie o Policji? Bo wydaje 
mi się, że te wymienione kompetencje są w ustawie 
o Policji, Policja może funkcjonować…

Trzecie pytanie dotyczy SOK… SKOK? Nie, SOK, 
przepraszam, nie SKOK, tylko SOK, Służby Ochrony 
Kolei. Art. 10 ust. 1 pkt 1: „rejestrowania przy pomo-
cy środków technicznych obrazu i dźwięku zdarzeń 
na obszarze” itd. To są jawne czy tajne działania? 
Bo jeżeli jawne, to kamery i możliwość rejestracji 
dźwięku… No, są kamery na stacjach, w pociągach… 
W związku z tym moje pytanie: czy te środki są jaw-
ne, czy nie?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Panie Marszałku, odnosząc się do art. 5, powiem 
tak: faktycznie to jest rozwiązanie, które już funkcjo-
nuje w polskich przepisach. Ponieważ Światowe Dni 
Młodzieży nie są traktowane jako impreza masowa, 
wydarzenia religijne są spod tej regulacji wyłączone, 
musieliśmy zastosować w specustawie ten zapis, by 
mógł być skuteczny, by mógł obowiązywać w tym 
czasie, kiedy służby przygotowują się do Światowych 
Dni Młodzieży, byśmy mogli zbierać informacje o za-
grożeniach, o potencjalnych polach, które należy 
wcześniej zabezpieczyć.

bo mam taką potrzebę, aby pan minister mi udzielił 
odpowiedzi na to pytanie – czy jest pan przekonany, 
że ta ustawa, która została przygotowana w najlep-
szej wierze, w najdrobniejszych, można powiedzieć, 
szczegółach, jest tak oprzyrządowana, że zapew-
ni bezpieczeństwo osób, które będą uczestniczyły 
w Światowych Dniach Młodzieży, i samemu Ojcu 
Świętemu. Czy jest pan przekonany, że to, co zostało 
przygotowane, jest właśnie tym, co ma służyć bez-
pieczeństwu uroczystości, która nas czeka, i jedno-
cześnie promocji Rzeczypospolitej Polskiej na arenie 
międzynarodowej? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję.
Panie Senatorze, specustawa jest jednym z ele-

mentów, które wzmacniają bezpieczeństwo. Otóż 
w tej chwili służby podległe MSWiA, służby podle-
głe koordynatorowi służb, wszystkie służby dbające 
o nasze bezpieczeństwo przygotowują plany zabez-
pieczenia. Specustawa daje im narzędzia, by te plany 
mogły dopracować na najwyższym poziomie. Np. 
zwiększa… właściwie nie zwiększa, tylko daje moż-
liwość wypłaty ekwiwalentu policjantom, którzy będą 
pracować w godzinach nadliczbowych, czyli zamiast 
odbierać dni, będą mogli dostać pieniądze. Podobnie 
było podczas Euro 2012 – jeszcze raz się do tego przy-
kładu odwołam. Czyli specustawa sprawia, że służby 
dostają narzędzia, by te plany zabezpieczenia, które 
przygotowują, były na jak najwyższym poziomie, by 
służby mogły zakładać bardzo duże zaangażowanie 
swoich sił, by mogły z komfortem planować swoje 
operacje. To jest to narzędzie, które wzmacnia po-
czucie bezpieczeństwa.

(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę o py-
tanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, kilka pytań. Pierwsze. Ponieważ 
to będzie szczególna liczba osób, i taka liczba osób 
wymaga koordynacji różnych instytucji podległych 
różnym ministrom, a także nie będzie ograniczona 
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(podsekretarz stanu P. Majewski) przygotowuje się do tego, biorąc pod uwagę te wszyst-
kie zjawiska? I czy rzeczywiście widzicie państwo to 
tak, że możemy zagwarantować tak wielkiej masie 
ludzi bezpieczne warunki?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ja tylko przypominam, że zadajemy pytania trwa-

jące nie więcej niż minutę.
(Senator Antoni Szymański: Przepraszam.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowny Panie Senatorze! Sądzę, że zakres 
pana pytania wykracza poza specustawę. Specustawa 
daje Policji, służbom narzędzia, by działać bardziej 
komfortowo; likwiduje pewne bariery, które odno-
siły się do wydarzeń kościelnych, czyli będziemy 
mogli… Chodzi o to, o czym mówił pan marszałek 
Borusewicz. Jeszcze przed wydarzeniem Policja bę-
dzie mogła gromadzić dane na temat potencjalnych 
niebezpieczeństw, a w tej chwili nie mogłaby tego 
robić. Choć normalnie Policja ma takie uprawnienia, 
to w odniesieniu do wydarzeń kościelnych, organi-
zowanych przez Kościół, nie miała takich uprawnień. 
To jest ten element, o którym pan senator powiedział 
– normalne przepisy, które obowiązują w państwie 
polskim, przenosimy do specustawy, by w odniesie-
niu do wydarzeń kościelnych móc podejmować takie 
działania, jakie już teraz służby mogą podejmować. 
Nie ukrywam, że informacje płynące z resortów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo wskazują, że bar-
dzo potrzebne będzie uchwalenie ustawy antyterro-
rystycznej, którą rząd planuje przeprowadzić również 
przez tę Izbę. I mam nadzieję, że… Bardzo liczę na tę 
ustawę antyterrorystyczną. I wyrażam nadzieję, że te 
uprawnienia Policji, służb w tej ustawie antyterrory-
stycznej, a także apeluję, korzystając z okazji, choć to 
nie jest specustawa… Apeluję, bo specustawa nie daje 
żadnych dodatkowych uprawnień Policji ani innym 
służbom, to nie jest jej zadanie. Ona tylko rozciąga 
uprawnienia, które już są, na inne wydarzenia czy na 
inne służby. A więc, jeśli chodzi o ustawę antyterro-
rystyczną, to bardzo proszę myśleć o niej w kontek-
ście Światowych Dni Młodzieży, bo tam będą zapisy, 
które będą pozwalały zwiększyć zakres zabezpieczeń. 
A służby sygnalizują, że bez tych zmian na pewno 
będzie trudniej. Specustawa uchyla tę furtkę na tyle, 
na ile się da w obecnym stanie prawnym, natomiast 
ustawa antyterrorystyczna będzie tą ustawą, która 
będzie sprawiać, że nasze bezpieczeństwo w świecie 
w kontekście tych wydarzeń będzie zwiększać.

Co do art. 10 i Straży Ochrony Kolei, to oczywi-
ście są to działania jawne, są to działania, które mogą 
już wykonywać inne służby. Czyli w momencie, kiedy 
przestępstwo jest popełniane, służby mają prawo je 
rejestrować i przekazać te materiały prokuratorowi. 
I tak jak podczas Euro 2012 służby uznały, że zakres 
tych uprawnień, które już obecnie mają inne służby, 
należy rozszerzyć również na Straż Ochrony Kolei, 
ponieważ, jak wiemy, będzie bardzo duża intensyfi-
kacja przewozów kolejowych. Chodzi więc o to, żeby 
więcej służb miało takie uprawnienia, jakie już w tej 
chwili są ujęte w przepisach.

Senator Grzegorz Czelej:

Czy pan marszałek ma jeszcze pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy pojawiła się 
idea Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a było 
to kilka lat temu, świat był bezpieczniejszy. W tej 
chwili jest nieporównanie bardziej niebezpieczny. 
Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy ją 
na Bliskim Wschodzie, jest terroryzm na ulicach euro-
pejskich miast. W związku z tym czy te przepisy i te 
działania, które są podejmowane, są w stanie zabez-
pieczyć wydarzenie, o którym się mówi, że przyjadą 
3 miliony ludzi, szczególnie młodych? Czy myślano 
o tym, żeby ograniczyć to wydarzenie do mniejszej 
grupy osób, np. do kilkuset tysięcy? Wiadomo, że im 
większa liczba ludzi uczestniczących, tym trudniej 
wszystko skontrolować i tym niebezpieczeństwo jest 
większe. Krótko mówiąc, czy w sposób odpowie-
dzialny możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie 
zabezpieczyć jako kraj przybycie milionów ludzi, 
którzy będą w różnych momentach znajdowali się 
w jednym miejscu, w takiej sytuacji, w jakiej świat się 
w tej chwili znajduje? Łatwość przenoszenia rozma-
itych rzeczy niebezpiecznych jest nieprawdopodobnie 
duża, a zabezpieczenie wszystkiego jest niezwykle 
trudne. Pokazuje to w tej chwili przygotowywanie 
mistrzostw w Paryżu…

(Senator Jarosław Rusiecki: Bez publiczności.)
(Senator Janina Sagatowska: Przecież takie im-

prezy muszą być zabezpieczane…)
…kiedy to okazuje się, że pewne wydarzenia będą 

odwoływane, przenoszone itd. Jednak my w Krakowie 
tego wydarzenia nie przeniesiemy nigdzie, bo nie bę-
dziemy mieli takiej możliwości. I takiej możliwości 
nie przewidujemy. Wobec tego jak nasze państwo 
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dopiero tą ustawą zobligujemy wojewodów do two-
rzenia planów zapewnienia i bezpieczeństwa, i opieki 
medycznej. Dziękuje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Ja widziałem już te pla-

ny, bo 15 marca wojewoda składał raport ze stanu swoich 
przygotowań, tak że te plany już istnieją. Jaka jest inten-
cja tego spisu? To komitet organizacyjny – nieprzypad-
kowo to on jest wskazany w przepisie – ma informacje 
o wszystkich wydarzeniach związanych ze Światowymi 
Dniami Młodzieży, dysponuje tym programem. Chodzi 
o to, by, we współpracy z wojewodą, określić, ile jest 
tych wydarzeń, gdzie mają być te wydarzenia, jak bardzo 
będą liczebne, byśmy… I nieprzypadkowo jest wskaza-
ny ten komitet. Chodzi o to, żeby wojewoda miał też 
narzędzie, by wszystkie te imprezy zinwentaryzować. 
Bo, tak jak mówię, to nie są wydarzenia podlegające 
zasadom bezpieczeństwa imprez masowych – nie zgła-
sza się ich w normalnym trybie, takim, jakie dotyczy 
imprez masowych. A więc chodzi o to, żeby wojewoda 
mógł, we współpracy z komitetem organizacyjnym, te 
wydarzenia zdiagnozować i zabezpieczyć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Kolejne pytanie, proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Przepraszam, jeszcze dopytując… Jeżeli mogę, 
Panie Marszałku, to dopytując…

Rozumiem, że koordynatorem jest komitet orga-
nizacyjny nadzorujący całość działań. Czy jednak 
właściwy wojewoda?

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Właściwy wojewoda, w porozumieniu z komi-
tetem.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj. Proszę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 

Panie Senatorze, udzielam głosu zgodnie z kolejno-
ścią zgłoszeń.)

Poprosił mnie… Pan senator sprawozdawca po-
wiedział mi, że pan powie, jaki jest termin obowiązy-
wania specustawy. Proszę więc o odpowiedź. Gdzie 
jest to zapisane? Kiedy się kończy jej obowiązywanie 
w związku z dniami młodzieży? Chodzi o to, żeby 
to poszło do opinii publicznej, bo ludzie nie czytają 
tego… Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. Każdy 
z takich szczególnych zapisów jest określony… Co do 
terminów obowiązywania – choćby te uprawnienia 
dla Straży Ochrony Kolei są przyznane na dany okres, 
od – do itd., itd. Analogicznie wszystkie te zapisy, 
które muszą być określone terminowo, są podane 
w poszczególnych artykułach. Jest na to dowód.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze króciutko, żeby nie 

przedłużać. Nie wiem, czy to pytanie się pojawi-
ło… Chodzi mi o art. 4 specustawy, gdzie jest mowa 
o przygotowaniu planów przez wojewodę – tak jest 
w tym momencie, bo w pierwotnym, sejmowym 
druku, procedowanym przez Sejm, była mowa o or-
ganizatorze, a teraz to jest sprecyzowane: właściwy 
wojewoda opracowuje plan zapewnienia bezpie-
czeństwa. Rozumiem, że w przypadku uroczystości 
w Częstochowie będzie to wojewoda śląski, dzia-
łający w porozumieniu z wojewodą małopolskim. 
Tak to rozumiem. Ale kwestia jest taka: czy dopiero 
po przyjęciu tej ustawy te plany będą tworzone, czy 
może te plany w jakiejś formie są już tworzone? Bo 
czasu nie ma dużo. Prosiłbym o odpowiedź, czy tego 
typu działania zostały podjęte wcześniej, czy też my 
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uprawnienia, które już obowiązują, zostały zebrane 
w tym dokumencie, a nie po to, by zebrać je w jed-
nym miejscu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Jedno zdanie w związku z tym, co dotyczy za-

dań medycznych. W mojej ocenie dzisiaj wojewoda, 
gdyby otrzymał pieniądze i uprawnienia, mógłby 
zawrzeć takie porozumienia i mógłby zawrzeć ta-
kie umowy, dlatego że to, co dotyczy ratownictwa 
medycznego – Panie Ministrze, nie idźmy tą dro-
gą – nie jest finansowane z NFZ, tylko z budżetu 
państwa poprzez wojewodę. Dlatego też mógłby 
zawrzeć umowy na takie zadania. Ale jeżeli to wy-
maga wzmocnienia, to niech tak będzie, tylko po 
prostu nie argumentujmy w ten sposób, że dzisiaj 
brakuje uprawnień, że dzisiaj brakuje czegoś innego 
i dlatego…

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Majewski: Przepraszam…)

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Majewski: Przepraszam, ja tu 
też…)

(Senator Janina Sagatowska: Ale to nie jest de-
bata.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zachowanie spokoju.
Proszę pozwolić dokończyć zadawanie pytania 

panu senatorowi.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Majewski: Przepraszam, to ja może 
odpowiem.)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Służby, które przez wiele tygodni analizowały te 
przepisy i które wprowadziły tu te przepisy, napraw-
dę… Zapewniam pana senatora, że było to bardzo 
dokładnie sprawdzane. Przedstawiciele służb, któ-
rzy wiele tygodni, wiele miesięcy pracowali nad tą 
ustawą, z pewnością przedstawią panu senatorowi 
wyczerpujące wyjaśnienie tej kwestii.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Poprzednia 
pańska wypowiedź spowodowała, że nie będę za-
dawał więcej pytań, tylko jedno, dlatego że rozwiał 
pan moje wątpliwości – i, jak myślę, wszystkich nas 
obecnych na sali – co do tego, że ta ustawa, tak jak 
pan minister powiedział, jest zebraniem wielu kom-
petencji, które dzisiaj istnieją w odniesieniu do wielu 
służb itd., zostały one zebrane w jeden dokument, ale 
są też pewne rzeczy nowe, takie jak uprawnienia dla 
Służby Ochrony Kolei czy te bardzo ważne kwestie 
skrócenia przetargów, kwestie pozwoleń na budowę, 
które w takich momentach są bardzo istotne. Ale jed-
ną rzecz z tego, co pan powiedział, chciałbym roz-
strzygać, Panie Ministrze – jeśli mogę jeszcze zadać 
to pytanie. Powiedział pan, że tworzy się tę ustawę 
również po to, by wojewoda mógł zawrzeć umowę 
z podmiotami leczniczymi, którym zapłaci się za tak 
zwane czuwanie. 

I moje pytanie jest następujące: czy w ramach dzi-
siejszej wykładni prawnej w sytuacji, kiedy wojewoda 
dostaje pieniądze na realizację danego zadania, dosta-
je uprawnienia do zabezpieczenia również medyczne-
go… Czy na podstawie dzisiejszych, istniejących już 
przepisów wojewoda małopolski nie mógłby zawrzeć 
takich umów? Jeżeli pan minister nie odpowie teraz, 
to prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Bo z tego, co 
wiem, wynika, że mógłby, ale jeżeli się mylę, to po-
proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Majewski:

Szanowny Panie Senatorze! Wojewoda by mógł, 
ale jest kwestia, czy NFZ by zapłacił. To jest przepis 
zasygnalizowany…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie…)
Oczywiście, Panie Senatorze, otrzyma pan wy-

czerpującą odpowiedź na to pytanie. Ale przepis 
znalazł się tam nieprzypadkowo. Nie chodzi tylko 
o czuwanie szpitali, ale też o patrole medyczne, cho-
dzi też o szereg innych zabezpieczeń, zabezpieczeń 
medycznych. Trochę tutaj uprościłem, zawęziłem 
tę kwestię, ale jeśli chodzi o pana… W kwestii zro-
zumienia intencji: to nie chodzi tylko o zebranie 
tych przepisów, które obowiązują, i połączenie ich 
w jedną ustawę, ale też chodzi o to, by te przepisy, 
które obecnie obowiązują, odnosiły się również do 
Światowych Dni Młodzieży – bo w tej chwili od-
noszą się do imprez masowych i Policja może gro-
madzić dane o niebezpieczeństwie jakiejś imprezy 
masowej, ale nie ma prawa gromadzić informacji 
o zagrożeniach dotyczących wydarzenia kościel-
nego, takiego jak spotkanie z papieżem. I stąd te 
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sił, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się 
w Polsce.

Sprawa jest szczególna, ponieważ Polska po raz 
drugi będzie czy jest organizatorem Światowych Dni 
Młodzieży. Po raz pierwszy w Polsce Światowe Dni 
Młodzieży odbywały się w sierpniu 1991 r. Wysoka 
Izbo, to jest szczególne wyzwanie dla państwa pol-
skiego, ponieważ autorem, inicjatorem Światowych 
Dni Młodzieży jest nie kto inny jak św. Jan Paweł II. 
To on pierwsze takie dni zorganizował w 1985 r. 
w Rzymie. Wtedy stosunkowo niewielka uczestni-
ków z Polski brała w nich udział. Wiemy, jakie to 
były czasy… W końcu marca 1985 r. te Światowe 
Dni Młodzieży miały miejsce. Warto przypomnieć, 
że tych…

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

o ciszę.)
…spotkań w ramach Światowych Dni Młodzieży 

było bardzo wiele: w roku 1987 – w Buenos Aires; 
w 1989 r. – w Santiago de Compostela; w 1991 r., 
jak już wspomniałem, w Częstochowie; w 1993 r. – 
w Denver; w 1995 r. – w Manili; w 1997 r. – w Paryżu; 
w 2000 r. – w Rzymie; w 2002 r. – w Toronto. To 
były ostatnie Światowe Dni Młodzieży, te w Toronto, 
z udziałem św. Jana Pawła II. Kolejne Światowe Dni 
Młodzieży odbyły się w roku 2005 r. w Kolonii. I da-
lej: w 2008 r. – w Sydney; w 2011 r. – w Madrycie, 
w 2013 r. w Rio de Janeiro. Trzeba powiedzieć, że tego 
typu spotkania, bardzo ważne i religijnie, i społecz-
nie, gromadzą wyjątkowo dużą liczbę osób. Ja tylko 
przypomnę, że według oficjalnych danych w roku 
1991 w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce brało 
udział 1 milion 600 tysięcy zarejestrowanych – pod-
kreślam: zarejestrowanych – uczestników. Liczba fak-
tycznych uczestników zazwyczaj jest większa. Tu 
mówimy o osobach zarejestrowanych. Żeby Wysokiej 
Izbie uświadomić, jak wielkie jest to przedsięwzięcie 
logistyczne, warto przypomnieć, że… No, trudno 
spodziewać się takiej frekwencji jak w Manili, gdzie 
były 4 miliony ludzi, czy w Rio de Janeiro, gdzie też 
było około 4 milionów uczestników, ale należy się 
spodziewać, że w Krakowie będzie około 2,5 miliona 
uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Wysoka Izbo! W związku z powyższym jest 
oczywiste, że potrzebna jest specustawa, która bę-
dzie przygotowywała administrację publiczną, służby 
ratunkowe, służby bezpieczeństwa i wszelkie inne 
służby, które się tymi problemami zajmują, do tego, 
żeby móc zapewnić tym przybyszom do Polski bardzo 
dobrą, jak najlepszą opiekę. Niestety poziom bez-
pieczeństwa zbiorowego w Europie uległ drastycz-
nemu pogorszeniu na przestrzeni ostatnich kilku 
lat, co ze względów oczywistych nakłada na służby 
odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeń-
stwo szczególne zadania. Stąd trudno się dziwić, że 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, czy odpowiedź była wyczerpu-
jąca, czy chce pan jeszcze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie.)
…otrzymać szczegółowe informacje na piśmie?
(Senator Janina Sagatowska: Po raz dziesiąty.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję panu ministrowi.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy w dyskusji zabierze głos pan senator 

Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym podziękować za tę ustawę, 

która jest jak najbardziej potrzebna.
Warto przypomnieć, że projektowana ustawa jest 

aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki 
umożliwiające właściwą organizację wizyty papieża 
Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży. 
W związku z tym, że przewidywana liczba uczestni-
ków tego wydarzenia będzie bardzo duża – przewi-
duje się, że może w nim uczestniczyć nawet 2,5 mi-
liona osób – konieczne jest stworzenie szczególnych 
rozwiązań prawnych, umożliwiających zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestnikom tego wydarzenia, w tym 
medycznego, porządku publicznego, oraz wsparcie 
podmiotów realizujących zadania związane z orga-
nizowaniem Światowych Dni Młodzieży, w tym jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży 
przewiduje wiele rozwiązań szczególnych wynikają-
cych przede wszystkim z faktu, iż w odniesieniu do 
wydarzeń o charakterze religijnym, choć tak licznie 
gromadzących uczestników i złożonych organiza-
cyjnie jak Światowe Dni Młodzieży, nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpie-
czeństwie imprez masowych. Ponadto należy podkre-
ślić, że projektowana ustawa wprowadza całą gamę 
rozwiązań, które wynikają z doświadczeń, jakie pań-
stwo polskie posiada już w tej dziedzinie.

Wysoka Izbo! Warto przypomnieć, bo niedawno, 
13 marca, obchodziliśmy trzecią rocznicę wyboru 
papieża Franciszka, że bezpośrednio po konklawe 
do świeżo wybranego Ojca Świętego Franciszka 
podeszli dwaj polscy kardynałowie, kardynał Nycz 
i kardynał Dziwisz, polscy elektorzy, którzy zaprosili 
Ojca Świętego do Polski w roku 2016, antycypując 
wydarzenia związane z 1050-leciem chrztu Polski. 
Jak wiemy, papież pozytywnie zareagował na to za-
proszenie, ponieważ 13 kwietnia 2013 r. w Rio de 
Janeiro podczas Światowych Dni Młodzieży ogło-
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(senator J. M. Jackowski) katolickiego i ludzie gromadzą się w kraju, który ma 
ponadtysiącletnią tradycję chrześcijańską, nie będzie 
sytuacji takiego rodzaju. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.
Chciałbym państwa poinformować, że do dyskusji 

zapisanych jest siedem osób. Jeżeli nie będzie wnio-
sków formalnych, co spowodowałoby konieczność 
zwołania komisji, to głosowania będą mogły się odbyć 
około godziny 16.30.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca zapewne był na innych piel-

grzymkach niż ja…
(Senator Alicja Zając: Ja też.)
Ja byłem na wspomnianych pielgrzymkach, 

w 1991 r. i później, byłem też w Krakowie na mszy 
papieża Benedykta XVI. I nie zauważyłem jakichś 
oznak niechęci, widziałem wprost oznaki radości, 
podniosłe uroczystości. Wszyscy uczestniczyli z ra-
dością. Ci, którzy nie chcieli, nie przyszli.

Panie Marszałku, to nie jest pierwsza uroczystość 
takiego typu. Mieliśmy już do czynienia z milionami 
ludzi na mszy, w czasie poprzednich pielgrzymek, 
tak że jest doświadczenie. I ja rozumiem, że rząd 
uważa, że taka ustawa jest potrzebna i konieczna. Ja 
dopytywałem się o część policyjną, dlatego że ona 
jest istotna, także z punktu widzenia praw obywatel-
skich, które trzeba kontrolować, ale jednocześnie… 
Dla mnie zasadnicze jest takie pytanie. Art. 5 w zasa-
dzie powtarza wszystko to, co jest w ustawie o Policji. 
Policja ma takie kompetencje, ma możliwości groma-
dzenia danych dotyczących zagrożenia i osób, które 
mogą takie zagrożenie sprowadzić. Takie możliwości 
są we współpracy z innymi służbami i policjami w ra-
mach organów już istniejących, a także w ramach 
umów bilateralnych z innymi policjami i innymi 
służbami. W związku z tym zastanawiam się, po co 
wprowadzać art. 5 i powtarzać to, co już jest, i to, 
co robi Policja i co robią inne służby. Przecież one 
działają nie od dzisiaj. Dziwią mnie także dodatkowe 
uprawnienia policyjne dla SKOK… Przepraszam, 
uprawnienia policyjne dla SOK, dla Straży Ochrony 
Kolei. Straż Ochrony Kolei wywodzi się ze służb 
przemysłowych, ochrony przemysłowej. Takie służ-
by są na poczcie, w bankach. Jest ochrona bankowa, 
a także pocztowa. One są albo były w innych dużych 
przedsiębiorstwach. I one w okresie stalinowskim 
i komunistycznym miały część uprawnień policyj-

w projektowanej ustawie stosowne zapisy wynikające 
z doświadczeń dotychczasowych, jakie ma państwo 
polskie, zostały zastosowane. Trudno tutaj dziwić się, 
że taka specustawa została zaproponowana.

Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że ta uroczy-
stość wpisuje się w pewien szerszy kontekst ważnych 
wydarzeń, które będą miały miejsce w Polsce. Za 
miesiąc będziemy obchodzili jubileusz 1050-lecia 
Chrztu Polski, w ramach którego będą uroczystości 
w Poznaniu i Gnieźnie. Później będą Światowe Dni 
Młodzieży, a wcześniej szczyt NATO. Te wydarzenia 
będą organizowane w Polsce. To są 3 bardzo ważne 
wydarzenia, które na pewno będą powodowały, że 
Polska będzie na czołówkach przynajmniej prasy, 
przynajmniej europejskiej, jeżeli nie światowej.

Tak że chciałbym bardzo pogratulować rządowi tej 
specustawy. I panu ministrowi, że dzielnie tutaj od-
powiadał na pytania. I na koniec chciałbym wyrazić 
pewne zdziwienie, że wobec tak szlachetnego celu… 
No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli chodzi 
o wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, to 
takie wydarzenie jak Światowe Dni Młodzieży, czy 
to jeżeli chodzi o jego rangę jako wydarzenia religij-
nego, dla osób wierzących… Nie każdy jest wierzący, 
ale w Polsce sporo, większość osób przyznaje się do 
przynależności do Kościoła katolickiego. I dla tych, 
którzy przybędą do Polski – mam tu na myśli i chrze-
ścijan, i osoby niewierzące, bo osoby niewierzące też 
przyjeżdżają na takie dni młodzieży – jest to ogromne 
wydarzenie. I miejmy nadzieję, że takie osoby będą 
mogły brać udział w tym wydarzeniu w spokoju, 
w ciszy, w refleksji, z radością, tak jak zazwyczaj 
Światowe Dni Młodzieży przebiegają. I że właśnie ta 
ustawa, nad którą teraz pracujemy… Jest ważne, żeby 
w dniu dzisiejszym wyszła ona z Senatu, aby jak naj-
szybciej mogła być wdrożona, żeby funkcjonowała.

Mam nadzieję, że przy okazji przyjazdu papie-
ża Franciszka do Polski nie będzie tego, co było 
w 1991 r., pamiętam to doskonale, kiedy w różnych 
mediach tzw. mainstreamowych pisano o tym, ile 
będzie nas to kosztowało, i pytano, po co my wyda-
jemy ogromne pieniądze na takie wydarzenie. A ów-
czesny premier rządu, pan Jan Krzysztof Bielecki, 
zwracał się do ówczesnego prymasa Polski, księdza 
kardynała Józefa Glempa, per pan Glemp. Mam na-
dzieję, że dwadzieścia parę lat później nie będzie już 
takiego klimatu wokół tak ważnego wydarzenia. Ale 
trzeba podkreślić, że wspomniana pielgrzymka Jana 
Pawła II w 1991 r. była wyjątkowo nieprzyjemna. 
I Jan Paweł II, nasz wielki święty, największy Polak 
w dziejach, we własnej ojczyźnie został przez niektóre 
środowiska po prostu wyjątkowo źle potraktowany. 
Mam nadzieję, że tym razem, kiedy przyjeżdża na-
miestnik Chrystusa, zwierzchnik Kościoła rzymsko-
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(senator B. Borusewicz) wątpienia w roku 2013, kiedy w Rio de Janeiro papież 
Franciszek informował o spotkaniu i zapraszał do 
Krakowa młodzież z całego świata, wiedzieliśmy, że 
to zaproszenie jest na pewno wielkim wyzwaniem, 
ale przede wszystkim olbrzymią radością dla Polski 
i Polaków, ponieważ byliśmy bez wątpienia świadomi 
tego, że to jest docenienie przez Kościół powszechny 
tego wielkiego wkładu kulturowego, cywilizacyjnego, 
który wiąże się z pojęciem „Polak”. Polak, Polska, 
1050 lat obecności chrześcijańskiej Polski w Europie 
– wszystko to jest w jakiejś mierze podkreślone przez 
papieża, głowę Kościoła powszechnego, który doce-
niając to, próbuje jednocześnie wszystkich zaintereso-
wać naszą polską kulturą, naszym wkładem w tę całą 
wielką sprawę, jaką jest i będzie, miejmy nadzieję, 
dziedzictwo Starego Kontynentu. I bez wątpienia nie 
mieliśmy wówczas, w 2013 r., takiej perspektywy, 
którą mamy dzisiaj, w roku 2016, czyli perspektywy 
pewnego rodzaju kryzysu, jaki zaistniał w bardzo 
wielu podmiotach, przede wszystkim w podmiocie 
międzynarodowym, jakim jest Unia Europejska, ale 
także w związku z tym w tych podmiotach, które są 
w gestii narodów, czyli w suwerennych państwach na-
rodowych, które nie mogły, jak się okazało, w 2013 r. 
przewidzieć, iż będzie następowała fala imigracyjna, 
będzie miało miejsce bardzo wyraźne, takie dotykowo 
bolesne, bardzo bolesne doświadczenie terroryzmu 
w tejże samej Europie, w której się wychowujemy 
i z którą bez wątpienia się identyfikujemy. I w związ-
ku z tym wydaje się, że z jednej strony trzeba spojrzeć 
na te bieżące Światowe Dni Młodzieży właśnie z per-
spektywy autentycznej radości spotkania nowego 
pokolenia wchodzącego w świat z polskim dziedzic-
twem, z polską kulturą – i tutaj należy dokonać nieja-
ko prezentacji naszego dorobku, a Kościół, jak wiem, 
ale nie tylko on, bo i ludzie świeccy, wiele struktur 
organizacyjnych, przygotowują się do tego – a z dru-
giej strony musimy podjąć wyzwanie, które jest wy-
zwaniem, no, można powiedzieć, zaskakującym nas 
wszystkich. Być może rząd Platformy Obywatelskiej 
i PSL w roku 2015 mógł dokonać dużo więcej w tej 
sprawie, niż dokonał, ale wydaje mi się, że to jest 
mniej istotne. Istotniejsze jest de facto to, że nikt, po-
litycy ani Platformy, ani PiS, ani PSL i niepolitycy, nie 
mógł przewidzieć tego, w jakim niebezpieczeństwie 
będziemy dzisiaj żyć jako kontynent europejski. I nie 
jest to w ogóle wina w kategoriach win politycznych. 
Przynajmniej w Polsce na pewno tak tego traktować 
nie można, bo jeżelibyśmy kogoś obarczali winą, to 
panią Angelę Merkel, która niefrasobliwie zapraszała 
ludzi w imię niemieckich interesów ekonomicznych, 
a okazało się, że sama nie udźwignęła tego wyzwania.

I w związku z tym mamy takie zderzenie z jed-
nej strony olbrzymiej potrzeby, żeby te 2,5 milio-
na młodzieży, czy ile jej będzie, przybyło na teren 
Polski i żeby właśnie znalazła się wszędzie, nie tylko 

nych. Ja pamiętam jeszcze funkcjonariuszy SOK, 
bo to się tak nazywało, chodzących z długą bronią, 
mających własne areszty na stacjach…

(Senator Stanisław Kogut: Policja kolejowa…)
…i dokonujących zatrzymań.
Policja kolejowa to później, a wcześniej było wła-

śnie tak.
Te służby przemysłowe miały uprawnienia poli-

cyjne. Potem, po przemianach demokratycznych one 
działają, ale działają na zasadach ustawy o agencjach 
ochrony, to znaczy mają takie kompetencje jak agen-
cje ochrony; chociaż taka służba jest wpisana do innej 
ustawy, te kompetencje nie różnią się od kompetencji 
agencji ochrony.

A teraz dajemy kompetencje policyjne SOK, oso-
bom nieprzeszkolonym – bo przecież oni są nieprze-
szkoleni – choćby kompetencję dokonywania spraw-
dzeń bagaży. Ta służba przecież, i w ogóle kolej, ma 
cały szereg kamer, które rejestrują i obraz, i dźwięk 
na stacjach i w pociągach. W sytuacji przestępstwa 
z tego obrazu organy mogą korzystać. I nie ma żad-
nego problemu… Nie było żadnego problemu, żeby 
nie mogły korzystać. W związku z tym pytanie, po 
co do tej ustawy wprowadzać tego typu uprawnienia.

To jest ustawa oczywiście… Miała być ustawa 
antyterrorystyczna, ale ja mam wrażenie, że tej usta-
wy antyterrorystycznej zapewne nie będzie, choć 
pan minister mówił, że jest przygotowywana. Ale 
mamy wkładkę do tej ustawy dotyczącej zapewnie-
nia bezpieczeństwa i różnych innych rzeczy, które 
są potrzebne w związku ze Światowymi Dniami 
Młodzieży i przyjazdem papieża Franciszka. Mamy 
otóż taką wkładkę antyterrorystyczną. Dla mnie jest 
niezrozumiałe, po co, skoro te wszystkie uprawnie-
nia ma Policja, mają je również służby. Po co to po-
wtarzać i wprowadzać do tej ustawy? Na tym bym 
skończył. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Senatorowie!

Na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie trzeba, rzecz jasna, spojrzeć w kilku 
wymiarach i zadać sobie kilka podstawowych pytań. 
Ustawa, którą dzisiaj, miejmy nadzieję, przyjmie-
my, jest oczywiście tylko elementem tego szerszego 
spojrzenia, ale bardzo ważnym elementem. Otóż bez 
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(senator J. Żaryn) takich zabezpieczeń, żeby 200 tysięcy ludzi mogło 
w Myszyńcu się pojawić. A dlaczego 200 tysięcy ludzi 
ma nie przybyć, jeżeli będą chcieli?

Dlatego jest dla mnie pewna niespójność między, 
z jednej strony, potrzebą otwarcia, tak żeby państwo 
nie przeszkadzało, tylko służyło temu, by dostęp do 
tej polskiej ziemi i polskiej kultury był jak najszer-
szy, a z drugiej strony bezpieczeństwem, nad wy-
raz istotnym ze względu na fakty, które się pojawiły 
w międzyczasie, nad którymi oczywiście nie mogli-
śmy panować i nad którymi w ogóle, jako Europa, 
wszystko na to wskazuje, nie panujemy.

Nie chcę proponować żadnej poprawki, chcę, żeby 
ta ustawa jak najszybciej weszła do realizacji, ale 
mam nadzieję, że na poziomie rozporządzeń wyko-
nawczych bądź takiego ludzkiego współdziałania 
między różnymi służbami po prostu uda się zauwa-
żyć, że może dojść do pewnej niespójności, i wtedy 
ministerstwo czy też gabinet przy pani premier Beacie 
Szydło będzie w stanie na bieżąco reagować, Panie 
Ministrze, żeby cel pozostawał jasny. To znaczy bez-
pieczeństwo – tak, ale dostęp naszych gości do każde-
go zakątka Polski – jeszcze bardziej tak. Chodzi o to, 
żeby nie okazało się, że zbyt zawężamy tutaj prawo 
obcych do poznania nas. 

Bardzo w związku z tym apeluję, żeby ta ustawa 
nie przesłoniła celu większego, czyli właśnie wyko-
rzystania Światowych Dni Młodzieży do tego, by 
młode pokolenie, światowe młode pokolenie, które 
będzie żyło jeszcze długie lata na tym świecie, mogło 
rozpoznać naszą polską wyjątkowość. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kiedy słuchałam dzisiaj tych wszystkich wypo-

wiedzi, to w głowie przelatywały mi wspomnienia 
z poprzednich pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. 
I mam takie wrażenie jak pan marszałek Borusewicz, 
to znaczy bardzo gorącego przyjmowania papieży 
przez Polaków. Pamiętam, że była ogromna życz-
liwość nie tylko ze strony wiernych i członków 
Kościoła, ale też ze strony całego społeczeństwa, któ-
re wykazywało się ogromną gościnnością. Bo prze-
cież dla tych gości, którzy przybywali na spotkania 
młodzieży z Taizé, odbywające się np. we Wrocławiu, 
Polacy otwierali swoje domy. Zapraszali gości z całej 
Europy, a nawet świata, do swoich domów, i udzie-
lali im gościny. Tak że mam zupełnie inne wrażenia 
i wspomnienia z tych czasów niż pan Jackowski.

w Krakowie, ale i w Inowrocławiu, w Toruniu, w tym 
Myszyńcu, o którym mówiłem, gdzie się szykują bar-
dzo pięknie na spotkanie z młodzieżą… Nie wiem, 
czy państwo wiedzą, że tam będą uroczystości bardzo 
ważne z perspektywy Światowych Dni Młodzieży, 
dlatego że tam ze względu na miłość do Kurpiów 
przyjedzie jedna z najważniejszych postaci Kościoła 
powszechnego, czyli ksiądz kardynał Müller. To jest 
ten wspaniały kardynał niemiecki, który w odróż-
nieniu od swoich kolegów – przepraszam za to słowo 
– z episkopatu niemieckiego jest tym, który wraz 
z polskimi kardynałami, biskupami bardzo mocno 
podkreśla to wszystko, co wiąże się z, mówiąc krót-
ko, tradycyjną nauką Kościoła. I właśnie on bardzo 
często do Polski przybywa, przyjeżdża, jest to jedna 
z najważniejszych postaci Kościoła powszechnego 
dzisiaj, wielokrotnie w Polsce był i w związku z tym 
chciał też być w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Mamy w związku z tym z jednej strony wielką po-
trzebę, żeby wszystkie te bogactwa, które nas czekają, 
zaistniały, żeby ich nie ścieśniać, odwrotnie: żeby 
państwo było jak gdyby otwarte i nie przeszkadzało 
w tej wielkiej ceremonii rozpoznawania polskiej kul-
tury i polskiego dziedzictwa, a z drugiej strony mamy 
oczywiście świadomość odpowiedzialności – my jako 
senatorowie, posłowie – odpowiedzialności za to, by 
nie tłamsząc, zabezpieczyć.

Patrząc na tę ustawę… Oczywiście ja w ogóle się 
cieszę, że ona jest, i będę głosował za nią, ale wrócę 
do swojego zastrzeżenia, które, wydaje mi się, przy-
najmniej powinno być wyartykułowane. Mianowicie 
w ramach właśnie tego niezacieśniania sfery bezpie-
czeństwa, tak, by mogło się komuś zdawać, że nie 
będą się mogły odbyć jakieś uroczystości, a powinny 
się odbyć w imię takiego powszechnego rozumie-
nia Światowych Dni Młodzieży, widzę w tej ustawie 
pewien mankament dotyczący niespójności zapisów 
między pojęciem „wojewoda małopolski” a pojęciem 
„wojewoda” bez określenia dotyczącego wojewódz-
twa. Nie bardzo umiem sam sobie odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego nie mogła zaistnieć taka spójność 
językowa i dlaczego nie można było albo wyraźnie 
dać kompetencje wojewodzie małopolskiemu, by re-
prezentował w tym przypadku urząd, czyli polski 
rząd – bo wojewoda jest przecież urzędnikiem pań-
stwa – tak żeby mógł koordynować prace pozostałych 
wojewodów, albo też zdecentralizować to na pozio-
mie administracji państwowej i jednak nie oddawać 
kompetencji dotyczących bezpieczeństwa tylko wo-
jewodzie małopolskiemu. Wydaje mi się, że może to 
w jakichś rozwiązaniach praktycznych doprowadzić 
do tego, że właśnie w takim Myszyńcu nagle tamtej-
szy ksiądz proboszcz dowie się, że nie może przyjąć 
więcej niż 4 tysiące ludzi, wiernych, ponieważ nie ma 
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(senator B. Zdrojewska) możliwe, no i oczywiście inne były okoliczności 
zewnętrzne, o czym już tutaj mówiono, to znaczy 
inne były zagrożenia bezpieczeństwa, w 1991 r. nie 
wyglądały one tak jak dzisiejsze, a wobec tego dzi-
siaj wymagana jest znacznie większa mobilizacja. 
Dlatego ta ustawa jest ważna i myślę, że wszyscy tutaj, 
na tej sali – niezależnie od tego, czy są większością 
rządzącą, czy są w opozycji, czy są wierzący, czy są 
niewierzący – muszą kibicować w tej sprawie rządo-
wi i wszystkim służbom, żeby ta impreza się udała, 
żeby wszystkie cele zostały osiągnięte, w tym także 
te, które są związane z promocją Polski.

No ale to kibicowanie i wspieranie przecież nie 
polega i nie może polegać po prostu na bezkrytycz-
nym przyjmowaniu wszystkiego i poklepywaniu: no, 
działajcie. Stąd też te liczne uwagi, które tutaj miały 
miejsce. Ja również trochę dręczyłem tu pana senatora 
sprawozdawcę – o, witam pana senatora, wiedział, 
kiedy przyjść – który, że tak powiem, z wdziękiem 
i bezpretensjonalnością unikał odpowiedzi. I ponie-
kąd chcę powiedzieć tak: ja nie wierzę w to, żeby 
pan senator Mamątow nie wiedział, jakie uwagi były 
zgłaszane. Wiedział to doskonale, ale nie chciał o nich 
mówić, dlatego że musiałby się ustosunkować do nich 
i powiedzieć: no tak, może są tu jakieś błędy, ale 
dajmy spokój. Coś takiego zawsze jest niezręczne.

Tymczasem, Panie Senatorze, wydaje mi się, że 
w sprawie tej ustawy, skoro ona już jest – mamy 
jeszcze przed sobą święta, a ona rzeczywiście jak 
najszybciej powinna wejść w życie i wszystkie organy 
państwa już powinny się zająć jej wdrażaniem, to nie 
ulega wątpliwości… I dlatego trzeba było po prostu 
uczciwie powiedzieć: tak…

(Senator Robert Mamątow: Ja powiedziałem…)
Ale jakoś cicho pan to powiedział. A trzeba było 

głośno powiedzieć: tak, były takie uwagi – oto uwaga 
pierwsza, oto uwaga druga – no i rzeczywiście można 
by tutaj coś poprawiać, ale nie mamy czasu na to, 
naprawdę musimy to już wdrożyć.

I teraz tak: jeżeli chodzi o te uwagi, to są takie, 
które mają charakter takich, powiedzmy sobie, opusz-
czeń, które nie mają może aż tak wielkiego znaczenia. 
Mianowicie w art. 4 mówi się o tym, że plan zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku przedkłada się 4 
organom, to jest Policji, straży pożarnej, ABW i BOR, 
ale w tym samym artykule trochę dalej, tam, gdzie jest 
pewne uszczegółowienie i gdzie mówi się, kto ma być 
osobą wyznaczoną do kontaktów z tymi służbami, 
BOR już nie jest wymieniany. No, przypuszczam, że 
to jest zwykłe opuszczenie, ale to powinno być tutaj 
po prostu poprawione.

Znacznie dalej – i to jest poważniejsza sprawa – jest 
sprawa tej nieszczęsnej melioracji. No, przyjęto… Ja 
rozumiem, że tu chodzi o to, że gdzieś są jakieś tereny 
podmokłe, na których dana impreza będzie się odby-
wać, i trzeba by je trochę, że tak powiem, odwodnić. 

Bardzo się cieszę, że będziemy mogli gościć 
w tym roku papieża Franciszka. Bardzo też kibicuję 
władzom Polski, rządowi, żeby ta wizyta przebie-
gła spokojnie i jak najbardziej bezpiecznie. Jestem 
przekonana, że tak będzie. Ta ustawa na pewno nie 
zaszkodzi tej wizycie. Ja się wstrzymam od głosu, 
natomiast to moje wstrzymanie się od głosu dotyczy 
znowu sposobu procedowania, procedury legislacyj-
nej. Przypominam i będę państwu to do znudzenia 
przypomniała, że Trybunał Konstytucyjny, który ja 
uznaję – być może państwo nie – w swoim ostatnim 
wyroku zwrócił uwagę, że musimy mieć czas na do-
brą, solidną pracę nad ustawami, że powinniśmy te 
ustawy móc spokojnie przeczytać, że powinniśmy 
mieć prawo do zgłaszania poprawek. Po to jesteśmy 
w Senacie, po to nas wyborcy wybrali, po to tutaj 
jesteśmy, żeby pracować nad ustawami. To jest nasze 
jedyne zadanie, żadne inne. I praca w pośpiechu… Ja 
to rozumiem, rozumiem też, że czasami są potrzeb-
ne nadzwyczajne środki i wyjątkowo szybki sposób 
procedowania. I być może w przypadku tej ustawy 
mogłabym to zaakceptować, ale wczoraj mieliśmy 
w porządku inną ustawę, która też była w jakimś nad-
zwyczajnym trybie nam dorzucona 2 godziny przed… 
I dlatego ponownie zwracam się do pana marszałka 
Senatu. Jeżeli polski rząd, urzędnicy mają wiele ty-
godni na przygotowywanie ustawy, to dbajmy o to, 
żebyśmy my mieli przynajmniej kilka dni na zapozna-
nie się z ustawą i wniesienie ewentualnych poprawek. 
Ja uważam, że ta ustawa wymagałaby korekt. Nie jest 
wolna od błędów, niestety. Będzie przegłosowana, ale 
chciałabym, żeby ten mój głos wybrzmiał. I naprawdę 
zwracam się do wszystkich sił, i nie tylko do pana 
marszałka, ale też do koleżanek i kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości, o to, żebyśmy zapewnili sobie 
komfort pracy w tej Izbie. Mamy do tego wszyscy 
prawo. A więc o to chciałabym zaapelować. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Światowe Dni Młodzieży to jest impreza ogromna 

i rzeczywiście stanowi wielkie wyzwanie. Myślę, 
że nie da się jej porównać z podobnym spotkaniem 
z 1991 r. Wtedy były jednak inne czasy, inaczej wy-
glądał choćby ruch samochodowy, inna była licz-
ba samochodów, które dzisiaj blokują wszystko, co 
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(senator M. Borowski) Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę państwa, na pewno wszyscy, jak tu jeste-

śmy obecni w tej sali, mamy jeden cel, zależy nam 
na tym, żeby Światowe Dni Młodzieży oraz wizyta 
papieża odbyły się w dobrej atmosferze, w dobrym 
klimacie i żeby te sprawy związane z bezpieczeń-
stwem były zapewnione. Jest tylko kwestia tego, czy 
regulacje prawne, które podejmujemy w tym tempie, 
są wystarczające i czy one zapewniają bezpieczeń-
stwo.

Ja swoje wątpliwości zgłosiłem na początku, cy-
tując m.in. art. 4 pkt 1, gdzie najpierw, 4 dni temu 
w ustawie był zapis stanowiący, że organizator 
Światowych Dni Młodzieży opracowuje plan za-
pewnienia bezpieczeństwa, a 2 dni później pojawił 
się zapis o tym, że to właściwy wojewoda w porozu-
mieniu z organizatorem Światowych Dni Młodzieży 
przygotowuje plan bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, czyli doszło tu coś dodatkowego. Z tego 
wnioskuję – sądząc po tak ważnej zmianie, dotyczącej 
tego, kto za to odpowiada – że jeszcze 4 dni temu były 
wątpliwości. Jeżeli są takie wątpliwości i taka zmiana 
następuje w ciągu 2 dni, to ja mam wątpliwości co 
do tego, czy mamy pełną świadomość działań, jakie 
są podejmowane.

Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, wszyst-
kie sprawy zostały scedowane na wojewodę małopol-
skiego, na nim spoczywa główna odpowiedzialność. 
A przypominam, że mówimy nie tylko o Światowych 
Dniach Młodzieży, ale mówimy o wizycie papieża 
w Polsce. Do tego pamiętajmy o tym, że w czasie 
Światowych Dni Młodzieży młodzież będzie roz-
proszona, został tu wspomniany np. Toruń, młodzież 
będzie w różnych miejscach w Polsce. W związku 
z tym skoncentrowanie wszystkich spraw związanych 
z organizacją tak dużej imprezy u wojewody mało-
polskiego uważam za niewłaściwe. Rząd powinien 
tu przejąć stery, podjąć działanie i to rząd powinien 
koordynować wszystkie sprawy z poszczególnymi 
służbami. Ja sobie nie wyobrażam tego – a mówię to 
na podstawie własnego doświadczenia – jak wojewo-
da małopolski będzie mógł wyegzekwować wszystkie 
sprawy związane z planem bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, który ma przygotować, od wszyst-
kich innych instytucji. Będzie to bardzo trudne do 
zrealizowania.

Poza tym są też inne wątpliwości, w tej chwili nie 
będę już tego powtarzał, kwestia tego, że zagroże-
nia się zmieniły, że inne są zagrożenia zewnętrzne, 
o czym mówili moi poprzednicy. W związku z tym 
trzeba by się dobrze zastanowić, czy te działania, 
które są tu przyjęte, czyli ta niewłaściwa koordy-
nacja… Mówimy tu przecież o organizatorze, czyli 
o Archidiecezji Krakowskiej, mówimy o episkopacie, 

Ale one do kogoś należą, to znaczy nie są to tereny 
gminne, tylko do kogoś należą, a w związku z tym… 
Ale trzeba to odwodnienie zrobić. No i przyjęto rozwią-
zanie, że robi się to, że tak powiem, przymusowo. Ale 
to jeszcze jest mniej istotne, bo może tak trzeba. Tylko 
że przyjęto też, że część kosztów tego będzie musiał 
pokryć właściciel, choć wniosku w tej sprawie nie skła-
dał. No, bo pisze się, że wniosku… że bez wniosku… 
No, ja uważam, że to nie jest w porządku. Skoro już 
robi się taką imprezę i trzeba zmeliorować ileś hekta-
rów, to trzeba po prostu za to zapłacić. I podkreślam: 
ten przepis może być przedmiotem zaskarżenia i może 
być potem przedmiotem wyroków sądowych.

No i wreszcie sprawa tego właściwego wojewody 
– mówił o tym tutaj szerzej pan senator Żaryn. Proszę 
państwa, tak na pierwszy rzut oka to wygląda… No, 
przecież wszyscy wiedzą, kto jest właściwym wojewo-
dą – jest to wojewoda małopolski. No ale nie, dlatego że 
te spotkania będą się odbywały w różnych wojewódz-
twach. Prawda? Będą się odbywały w Częstochowie, 
to jest Śląsk, w Toruniu, to jest kujawsko-pomorskie. 
W związku z tym pytanie, co mają robić tamci wo-
jewodowie. Czy wobec tego oni są zobowiązani do 
przedkładania planów, o których tu mowa, czy też 
wszystkie plany ma przedłożyć wojewoda małopolski 
w porozumieniu z nimi? Nie jest to tu powiedziane.

W przypadku tego rodzaju imprez ryzyko polega 
na tym, że jeżeli się dokładnie nie ustali kompeten-
cji, to potem zaczyna się, że tak powiem, stosowanie 
spychotechniki: to nie ja, to kolega powinien zrobić. 
Przecież trzeba pamiętać o tym, że to jest też odpo-
wiedzialność, a nie każdy chce ją brać na siebie, gdy 
nie jest to wyraźnie powiedziane.

Kończąc, powiem tak. Ja oczywiście nie będę 
sprzeciwiał się tej ustawie, nie zgłaszam żadnych 
poprawek, niech ona jak najszybciej idzie, że tak po-
wiem, do wykonania. Ale, Panie Ministrze, jeśli po 
wysłuchaniu tych wszystkich uwag i innych, po ich 
przeanalizowaniu dojdziecie do wniosku, że trzeba 
coś poprawić, to róbcie to bez wahania, powtarzam, 
bez wahania. Obiecuję, że nie będę się w tej sytuacji 
z rządu naigrywał, że oto dopiero co ustawa, a teraz 
poprawiają. Trzeba tu przyjąć taki tryb, ale jeśli coś 
trzeba zrobić, to trzeba to zrobić, żeby potem nie było 
wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o tych wojewo-
dów. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.
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(senator P. Florek) ne. Uważam, że nie tędy droga. W tej sytuacji ja też 
wstrzymam się od głosu. Taka ustawa jest potrzebna 
i chętnie bym za nią zagłosował, ale procedowanie 
w tym trybie niestety nie pozwala mi na to, żeby tę 
ustawę – powtarzam: ważną, istotną, bardzo potrzeb-
ną – poprzeć. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Ale poprawek nie skła-
dasz?)

Słucham?
(Senator Stanisław Kogut: Poprawek nie składasz.)
A kiedy miałem je przygotować? W 15 minut na 

kolanie?
(Senator Czesław Ryszka: Kraków panu tego nie 

zapomni.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Bez obaw, Panowie Senatorowie.
Teraz pan senator Zbigniew Cichoń.
Proszę bardzo, Panie Senatorze, na mównicę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zastanawiałem się, czy zabrać głos w tej sprawie, 

która wydaje się oczywista, a zatem, jak można by 
powiedzieć na pierwszy rzut oka, szkoda jej czasu 
poświęcać i więcej uwagi, ale postawa naszej opozycji 
spowodowała to, że jednak zabieram głos. Przede 
wszystkim chciałbym wziąć w obronę kolegę senatora 
Mamątowa, któremu niektórzy z państwa…

(Senator Robert Mamątow: Wszyscy…)
…zadawali pytania, jak ten profesor prawa pracy, 

który to na egzaminie pytał, czy stróż nocny, który 
umarł w dzień, ma prawo do otrzymania renty. No 
i wszyscy oblewali, nikt nie mógł znaleźć odpowie-
dzi. Niektórzy z państwa zapewne też długo będą się 
zastanawiać, zanim znajdą właściwą odpowiedź. To 
jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Jestem zaangażowany w to bar-
dzo emocjonalnie z tej racji, że w Wieliczce, gdzie 
duża część uroczystości ma się odbyć, przyszło mi 
mieszkać, w Krakowie z kolei, gdzie te uroczystości 
również będą, pracować, a w Częstochowie, gdzie 
będzie część uroczystości, się urodzić. Tak więc je-
stem w to wszystko szczególnie zaangażowany emo-
cjonalnie. I cieszę się, że tak wspaniałe wydarzenie, 
które będzie promocją i Polski, i chrześcijaństwa, 
i jednocześnie przedstawieniem młodzieży z całego 
świata, zwłaszcza z dekadenckiej, bo tak to trzeba 
powiedzieć, części Europy Zachodniej, wartości, 
których oni łakną i które są im potrzebne… Bo to 
proszę państwa nie jest tak, że w tej dekadenckiej 
Europie… Niedawno byłem w Holandii na konferencji 

mówimy o wojewodzie małopolskim, mówimy o wo-
jewodzie śląskim, bo Częstochowa… Mówimy też 
o innych miejscach. To wszystko jest niepołączone, 
nieskoordynowane i nie jest jasne, kto ma ponosić 
odpowiedzialność za te działania.

Tak jak na początku dzisiaj powiedziałem, uwa-
żam, że my w Senacie powinniśmy mieć czas na to, 
żeby móc się wypowiedzieć merytorycznie. Nie po-
winno być tak, że przyjmuje się, iż tam w Sejmie 
na pewno to zrobili dobrze, poprawki przegłosowa-
li albo nie, ale my już nie będziemy w to wnikać. 
Powinniśmy mieć czas na to, żeby to troszeczkę 
przeanalizować. Nie każdy z nas jest fachowcem 
w określonej dziedzinie, więc musi skorzystać z do-
świadczenia innych. To nam dzisiaj nie było dane. 
W błyskawicznym tempie podejmujemy tę ustawę, 
oczywiście ważną i potrzebną, co nie wywołuje żad-
nych wątpliwości. Ustawa o bezpieczeństwie imprez 
masowych nie dotyczy pielgrzymek, nie dotyczy tego 
typu uroczystości i w związku z tym taka ustawa jest 
potrzebna. Oczywiście można by zajrzeć do tej usta-
wy… Ratownictwo medyczne to jest coś, za co do tej 
pory zawsze odpowiadał wojewoda. Wojewoda odpo-
wiadał właśnie za zabezpieczenie medyczne i nic po-
nad to. Tym razem wojewoda, wojewoda małopolski, 
odpowiada za wszystko. To ratownictwo medyczne… 
Tego dotyczy chyba 7 stron, 1/3 tej ustawy. Zespół 
podstawowy, zespół z lekarzem, zespół bez lekarza… 
O tym ustawa o ratownictwie medycznym mówi 
i można by powiedzieć, że połowa tych przepisów 
jest niepotrzebna. I tak można by… Nie wiem, że na 
kampingu jakieś gniazdko musi być itd.… To przecież 
jest ustawa, to powinien być dokument podstawowy. 
Ja już nie wnikam w to, że to należałoby skorygować 
i poprawić, ale… Fakt zasadniczy jest taki, że na pod-
stawie tej ustawy w takiej formie, w jakiej ona dzisiaj 
jest, nie będzie dobrego nadzoru, dobrej koordynacji. 
Wydaje mi się, że poszło to wszystko w tym kierunku, 
żeby wojewoda ponosił całkowitą odpowiedzialność 
za przygotowania, a nie tak powinno być przy tak 
ważnej wizycie, wizycie papieża, która ma miejsce 
raz na ileś tam lat. Światowe Dni Młodzieży też mają 
miejsce raz na kilkanaście lat w danym kraju. Jest 
to zresztą drugie takie spotkanie w Polsce, jak tu 
już było podkreślone. W związku z tym wydaje mi 
się, że trzeba było to dopracować, przeanalizować 
i pomyśleć. Ja w tej sytuacji i na podstawie swego 
doświadczenia mam kolosalne obiekcje co do kwestii 
przygotowania planu, odpowiedzialności za działania 
i reagowania na bieżąco, bo… Poprzednio takie plany 
zawsze przygotowywały poszczególne służby i to 
wszystko się składało, były możliwe wspólne działa-
nia. Teraz to wszystko ma zrobić wojewoda, on musi 
to wszystko wyegzekwować. To będzie bardzo trud-
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(senator Z. Cichoń) kościelnego mają osobowość prawną. I jak na razie 
Konferencja Episkopatu Polski nie ma osobowości 
prawnej. Archidiecezja Krakowska ma taką osobo-
wość i dlatego jest tutaj wymieniona. Bo wiadomo, 
że różnego rodzaju relacje prawne mogą być nawią-
zywane jedynie między podmiotami, które mają oso-
bowość prawną.

Oczywiście, proszę państwa, można się zastana-
wiać nad tym, czy uregulować sprawę z taką czy 
inną dokładnością. Ja na posiedzeniu komisji też na 
początku miałem pewne uwagi i wnioski co do dore-
gulowania niektórych kwestii. Ale wycofałem je po 
wyjaśnieniach ze strony pana ministra Majewskiego, 
ponieważ po uzyskaniu tych szczegółowych inter-
pretacji widzę, że ustawa jest generalnie dobrze 
przygotowana. I myślę, że z sukcesem przyjmiemy 
wspomnianą młodzież.

W dodatku muszę pana zapewnić, Panie 
Wojewodo, że pan wojewoda Pilch to jest człowiek 
naprawdę fantastyczny, organizator o przeogrom-
nym doświadczeniu, człowiek, który kierował ol-
brzymimi firmami budowlanymi na całym świecie, 
rozsławiającymi Chemobudowę, którą ostatnimi 
czasy kierował. Jest to człowiek naprawdę tak kon-
kretny, że w moim przekonaniu on sobie poradzi, 
mimo że być może jest to rzeczywiście ogrom za-
dań, być może większy od tych zadań, które kie-
dyś panu przychodziło dźwigać w momencie, gdy 
pan odpowiadał za podobne wydarzenia na innym 
odcinku. Tak że bądźmy optymistami. Uważam, 
że czeka nas piękne wydarzenie i powinniśmy się 
z tego cieszyć, radować. I to taka atmosfera po-
winna nam towarzyszyć. Myślę – i odwołam się 
tutaj do pomocy bożej – że z bożą pomocą i przy 
naszej dobrej woli wszystko doskonale się powie-
dzie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława 

Koguta…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, ja 

tylko…)
(Senator Grzegorz Czelej: Replika?)
Replika? To proszę bardzo, 3 minuty.

Senator Marek Borowski:

3 minuty to za dużo. Ja chciałbym tylko odpowie-
dzieć panu senatorowi na jego pytanie. Otóż jeżeli 
stróż nocny umrze w dzień, to żadna renta już mu się 
nie należy, bo nie żyje – dobrze? Dziękuję. (Wesołość 
na sali)

(Senator Robert Mamątow: Ale to jest renta ro-
dzinna, Panie Senatorze.)

poświęconej problemom migracji i związanym z tym 
zagadnieniom handlu ludźmi. I powiedziałem tam 
otwarcie: Proszę państwa, my zwalczamy tylko skut-
ki tego, że zamknięto kościoły, a naprzeciwko nich 
otwarto domy publiczne. Skutkiem tego są właśnie 
brak szacunku dla godności człowieka i problemy 
związane z handlem ludźmi. No bo wszystko zaczyna 
się od tego, że najpierw się nie szanuje człowieka, 
dopuszcza się aborcje, potem dopuszcza się istnienie 
domów publicznych, a następnym krokiem, w ślad za 
tym wszystkim, jest handel ludźmi. Następnie rów-
nież handel narkotykami i tym podobne problemy. 
Europa potrzebuje uzdrowienia i widzi w Polsce dużą 
nadzieję. Ja niejednokrotnie miałem okazję spotykać 
się, w czasie różnych konferencji, zwłaszcza prawni-
ków, z kolegami prawnikami, którzy podkreślali, że 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wiążą 
olbrzymie nadzieje, traktują bowiem nas, Polaków, 
jako rycerzy w dobrej sprawie. W dobrej sprawie 
obrony wartości chrześcijańskich, które stanowią 
fundament Europy, a które w epoce postmoderni-
stycznej bądź zostały zniszczone, bądź usiłuje się je 
zniszczyć i wyprzeć z naszej świadomości. I to na 
różne sposoby. No, chociażby poprzez wykreślenie 
odwołania do wartości chrześcijańskich w propozy-
cjach konstytucji europejskiej. I tym samym również 
w tym, co zostało potem uznane za namiastkę tejże 
konstytucji, czyli w traktacie lizbońskim, w ostatniej 
wersji, którą ostatecznie przyjęto.

Tak więc wspomniane wydarzenie to ogromna 
szansa dla Polski, ale i szansa dla młodzieży, zwłasz-
cza z Europy Zachodniej, ale również i z całego 
świata. I uważam, że rozwiązania, które zostały tu 
przyjęte, służą temu, abyśmy godnie przyjęli wspo-
mnianą młodzież – a przypominam, że będzie to co 
najmniej trzymilionowa rzesza młodych ludzi – aby-
śmy zapewnili im bezpieczeństwo, a zarazem dostęp 
do kościołów, do wspaniałych zabytków i tego, co jest 
w Polsce najbardziej wartościowe i godne poznania 
przez młodzież.

Uważam, że ustawa słusznie organizuje zagadnie-
nia w taki sposób, jak to przyjęto. Bo przypomnę… 
I tutaj uwaga do pana senatora Florka, którego cenię 
jako byłego wojewodę za pewne doświadczenie, które 
tutaj też wnosił i którym chciał się podzielić. Ale, 
Panie Senatorze, to nie jest tak, jak pan proponuje, 
że można by dopisać jeszcze do organizatorów, obok 
Archidiecezji Krakowskiej, Konferencję Episkopatu 
Polski.

(Senator Czesław Ryszka: …Watykan może do-
pisać.)

A dlaczego nie? No, dlatego, że… Proszę sięgnąć 
do ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolic-
kiego, w której wymienia się, jakie podmioty prawa 
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zostanie w dziejach Rzeczypospolitej, w historii 
naszej ukochanej ojczyzny.

To jest ogrom, naprawdę ogrom pracy. Zgadzam 
się z moimi koleżankami i kolegami, Panie Ministrze, 
Wielce Szanowny Panie Ministrze Majewski, że 
faktycznie to jest takie przedsięwzięcie, że musimy 
dobrze to wszystko zorganizować. Ja powiem o tym 
na przykładzie mojej diecezji, diecezji tarnowskiej. 
Ksiądz biskup ordynariusz uzgodnił z Watykanem, 
bo jest w tym przecież Stolica Apostolska, że każda 
parafia tydzień przed uroczystościami Światowych 
Dni Młodzieży przyjmuje po 50 osób z poszczegól-
nych parafii z różnych krajów, zakątków świata. Na 
moją parafię Stróże przypadła młodzież z Francji. 
I np. 50 rodzin z mojej parafii przyjmuje po 1 osobie 
do własnego domu. Ja nie ukrywam, że ogromnie 
byłem zadowolony, kiedy moje dzieci zdecydowały 
się przyjąć po przedstawicielu katolickiej parafii 
z Francji. I naprawdę tu musi być wszystko zabez-
pieczone.

I naprawdę, Drodzy Państwo, jeżeli to całe 
przedsięwzięcie telewizje światowe pokażą, to 
będzie to ogromna, ogromna promocja kraju Jana 
Pawła II i promocja Rzeczypospolitej. Bo o piel-
grzymkach moglibyśmy państwu wiele mówić. 
I to, co powiedział pan marszałek Borusewicz… 
Drodzy Państwo, kto by przypuszczał, że kiedy Jan 
Paweł II przybył pierwszy raz do Polski i na Placu 
Zwycięstwa powiedział cudowne słowa: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi!”… Przecież wtedy szalał terror komunistyczny. 
Nikt nie wierzył, że będą takie przemiany, że dziś 
w Polsce będziemy mogli dyskutować. I naprawdę 
Polska jest cudownie demokratycznym krajem. Bo 
pan marszałek dobrze wie, że kiedyś nie można 
było wychodzić na manifestacje, a dziś można wy-
chodzić na manifestacje.

Ja nie chcę oceniać, a jestem senatorem już 
czwartą kadencję, ale Drodzy Państwo, też były 
ustawy wprowadzane w podobny sposób. Państwo 
Drodzy, opozycja ma prawo krytykować, ale 
skończmy już z tym trybunałem, gdy mówimy o tej 
ustawie. Bo gdyby 25 czerwca nie były wprowadza-
ne poprawki, toby nie było teraz tej wojny totalnej. 
I dla mnie te Światowe Dni Młodzieży naprawdę są 
ogromnym, ogromnym sukcesem. Wierzę w to, że 
faktycznie to wydarzenie uda się w mojej ukocha-
nej ojczyźnie, Rzeczypospolitej. Dziękuję całemu 
rządowi za ogromne zaangażowanie. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

No, ja dziękuję panu senatorowi.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Stanisław Kogut, proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Ja podobnie jak pan senator Zbigniew Cichoń 
myślałem, że ta ustawa przejdzie naprawdę po naj-
wyżej półgodzinnej dyskusji, dlatego w zadawa-
nych pytaniach posłużyłem się przykładem z dzi-
siejszych rekolekcji, kiedy to ksiądz profesor do 
nas polityków powiedział cudowne słowa. Podał 3 
jakby warunki współpracy polityków. Po pierwsze, 
powiedział – bardzo dobrze, że obrady prowadzi 
pan marszałek Borusewicz – o solidarności ludz-
kiej. Po drugie, powiedział o dialogu, tak jak już 
to powiedziałem, Drodzy Państwo, że możemy się 
naprawdę różnić w poglądach, możemy się spierać, 
możemy się kłócić, ale naprawdę trzeba szanować 
drugiego człowieka. Po trzecie, dał przykład na 
dalsze działania.

Przechodzę już do meritum sprawy. Trzeba ja-
sno powiedzieć, przede wszystkim, że trzeba chyba 
– zresztą nie chyba, ino na pewno – podziękować 
Panu Bogu za świętego Jana Pawła II. Bo, Drodzy 
Państwo, fakt, że odbywają się Światowe Dni 
Młodzieży, to jest wybitnie – podkreślam: wybit-
nie – jego zasługa. Kiedy zorganizował pierwsze 
Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze, przyje-
chały tłumy, prawdziwe tłumy młodzieży z całego 
świata.

(Senator Czesław Ryszka: Więcej było w Denver, 
w Stanach Zjednoczonych…)

Następna sprawa. Kiedy wybrano papieża, Jego 
Świątobliwość Benedykta, w swoim przemówie-
niu powiedział on, że chce jechać do kraju Jana 
Pawła II. Kiedy wybrano następnego papieża, Jego 
Świątobliwość Franciszka, on także powiedział, że 
chce zwiedzić kraj świętego Jana Pawła II. Drodzy 
Państwo, to, co zrobił dla Polski w Europie i na 
świecie ten święty, chyba teraz dopiero możemy 
docenić. Ja się zgadzam z wieloma uwagami ko-
legów z Platformy, moich kolegów… Ale, Drodzy 
Państwo, pamiętajmy o jednym: trzeba rządowi 
Rzeczypospolitej złożyć podziękowania na ręce 
pana ministra Majewskiego dla pani Beaty Szydło, 
dla pana wojewody małopolskiego i dla wszystkich 
instytucji za ogrom prac. Ja obserwuję, Państwo 
Drodzy – ja jestem z Małopolski – ile jest spo-
tkań, ile jest naprawdę konkretnych decyzji, żeby 
to wszystko… Nie chodzi o imprezę. Boleję nad 
tym, że my parlamentarzyści używamy słowa „im-
preza”. Bo to jest wydarzenie. Wydarzenie, które 
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my, taki radosny bałagan, akurat w tych dniach się 
nie sprawdziły.

Dlatego nie wpisujcie się państwo… Jeden z se-
natorów pytał: a co zostało przez Platformę zrobione, 
a może można było szybciej? Moje pytania i odpowie-
dzi pana ministra utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że ten projekt ustawy można napisać szybko… Za 
chwilę, na końcu chcę o tym powiedzieć. Sama usta-
wa nie rozwiąże ani jednego problemu. Oczywiście 
ustawa może być czymś, co pomaga, ustawa może 
też przeszkadzać, ale ona nie rozwiąże wszystkich 
problemów. Dlatego te pytania dotyczące, Panie 
Ministrze, doświadczenia, są ważne, o czym zresz-
tą mówił pan senator Żaryn, o czym mówił senator 
Florek, bo przy tego rodzaju przedsięwzięciach, przy 
tego rodzaju wydarzeniach potrzebne są 3 rzeczy: 
żeby osoba, która jest szefem całego wydarzenia, jest 
strategiem, doświadczenie i wiedzę miała w małym 
paluszku… To nie jest nawet jakieś tam Euro, to jest 
o wiele większa uroczystość i wydarzenie. I dlatego 
o to pytam. Osoby, które będą się tym zajmowały… 
Właściwie to musi być jedna osoba, bo to jest element 
zarządzania tego rodzaju wydarzeniami. Jedna osoba 
na szczeblu krajowym musi być osobą posiadającą 
największe doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

I teraz, jeżeli nie zejdziemy niżej, a tylko powie-
my: no tak, myśmy w tej ustawie upoważnili woje-
wodę, scedowali to na niego, a ten biedak sobie nie 
poradził, no patrzcie, taka dobra ustawa, tyle dobrych 
chęci… Przecież tyle wzruszających słów tu dzisiaj 
padło na temat tego, jakie to będą świetne dni. I tylko 
ten wojewoda sobie nie poradził. I powiemy: no tak, 
trzeba go zwolnić. Oby tak nie było.

Nasze wątpliwości, nasze pytania zmierzają do 
tego, o czym, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
mówił również pan senator Borowski. Jeżeli są rze-
czy, które, jak dostrzegacie, należy zmieniać, to bez 
zbędnej zwłoki róbmy to, ale dajcie nam chociaż tro-
chę czasu, żebyśmy również w poprawkach mogli 
wnieść własne doświadczenie i wiedzę. Ja tu, dys-
kutując w przerwie, powiedziałem, że koledzy z PiS 
z poprzedniej kadencji mówili: no tak, wyście tam 
wiele nas nie słuchali. To ja chcę wam powiedzieć: 
dlatego, że wielu rzeczy nie słuchaliśmy, to mamy 
taki wynik, jaki mamy. Ja oczywiście mógłbym się 
nie martwić, ale to wydarzenie jest wydarzeniem 
światowym i dlatego się martwię, kiedy tego rodzaju 
propozycje padają.

Jest to wydarzenie, o czym mówił senator Żaryn, 
również o wielkiej skali w Europie w sensie dyna-
micznym. Pewne rzeczy, które były aktualne w sensie 
wiedzy i przygotowań rok temu, dzisiaj już są kom-
pletnie nieaktualne. Dynamika wydarzeń jest bardzo 
istotna, dlatego osoba, która jest tym strategiem, tym 
wodzem, przywódcą całego przedsięwzięcia, również 
musi brać to pod uwagę i mieć uprawnienia od pol-

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Goście!

Podpisuję się pod słowami, które padły z ust sena-
tora Stanisława, człowieka doświadczonego w zakre-
sie polityki, ale również działalności charytatywnej, 
związkowej, że to nie jest jakaś impreza, to nawet 
nie jest uroczystość, ale to jest wielkie wydarzenie, 
wydarzenie w skali światowej. Już nie będę o tym 
mówił, bo wiele osób o tym tutaj mówiło.

Chciałbym również powiedzieć – zwrócić się 
do szanownych państwa, do pana ministra, do go-
ści, ale również do koleżanek i kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości – że nasza postawa wobec projek-
tu tej ustawy nie wynika z bycia totalną opozycją, 
z tego, o czym w ostatnich słowach powiedział ko-
lega Stanisław, z odrzucenia kwestii trybunału, bo 
nie o tym dzisiaj chyba powinniśmy mówić. Bo nie 
czas ku temu, nie ta atmosfera ustawy. Ale chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że nasze elementy krytyki… 
może wyrzucę słowa „elementy krytyki” – nasze py-
tania i wątpliwości dotyczą kilku rzeczy.

Cóż takiego się stanie w kwestii organizacji tych 
dni, że ten projekt ustawy nie może być rozpatrzony 
za 2 tygodnie, tak abyśmy mieli 2 tygodnie i wyko-
rzystali te elementy, o których mówił senator Florek? 
W mojej ocenie nic się nie stanie. No ale okej, jeżeli 
uważacie państwo, że to ma być właśnie teraz, dzi-
siaj, to my mówimy, że tak ważną ustawę, bo ona jest 
naprawdę ważna, uchwala się nie w takim trybie, nie 
w takim czasie i nie w takiej atmosferze. Robiliśmy 
w takiej atmosferze różne projekty ustaw, łącznie 
z ustawą o trybunale, i chyba macie już dość tej at-
mosfery. Odrzućcie tę atmosferę. Myśleliśmy, że pro-
cedowanie ustawy o Światowych Dniach Młodzieży 
będzie wyłączone z tej atmosfery, przepraszam, by-
lejakości, pośpiechu i innych rzeczy, nie będę dalej 
mówił ze względu na zbliżające się święta.

Panie Ministrze, chciałbym się usprawiedliwić: 
zwracając się do pana z pytaniem o doświadczenia, 
nie miałem nic złego na myśli, bo ja nie znam pana 
ministra, dopiero w przerwie przeczytałem o panu. 
Dlaczego o to pytam? Polską przywarą jest to – zresz-
tą to dzisiaj słychać było również z tej trybuny – że 
oto my mamy wiarę i wierzymy, że będzie cudow-
nie. I oczywiście wiara czyni cuda, ale dzisiaj chyba 
wszystkim ludziom w Polsce, wierzącym i niewie-
rzącym, zależy na tym, żeby to wielkie wydarzenie 
było również wielką ucztą. Te podziękowania, które 
senator Stanisław kierował… Chciałbym, żebyśmy 
wszyscy na tej sali z kwiatami, z wielkimi brawami 
podziękowali tym, którzy przyczynią się do tego, 
że to wydarzenie będzie spokojne, piękne, ładne, 
wszyscy będą zadowoleni, opinia światowa będzie 
wzruszona… To pokaże, że te cechy, które posiada-
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(senator L.Czarnobaj) ściach. To od sprawności, doświadczenia i umiejęt-
ności tych, którzy zajmują się codzienną organizacją, 
którzy za to będą odpowiadać, będzie zależało, jak 
to wielkie światowe wydarzenie zostanie zrealizo-
wane w Polsce i jak będzie postrzegane na świecie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Antoniego 

Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zastanawiałem się, czy zabrać głos, ponieważ 

pewne moje wątpliwości i uwagi wyrażałem już 
w pytaniu, które zajęło może trochę powyżej minu-
ty, ale doszedłem do wniosku, że ten głos jest jednak 
potrzebny. Wolałbym, szczerze mówiąc, żebym nie 
był przedostatnią osobą w tej debacie, żeby ją zamy-
kał np. pan profesor Żaryn, który z wielkim entuzja-
zmem, w duchu wielkiej gościnności i wszystkich 
tych polskich przymiotów mówił o czekającym nas 
wydarzeniu. Ja również uważam, że jest to wyjąt-
kowe wydarzenie, światowe wydarzenie – w końcu 
są to Światowe Dni Młodzieży – odbywające się na 
ziemiach polskich, za które my odpowiadamy. Ale 
chciałbym też zaznaczyć to, o czym mówiłem w py-
taniu i o co troszczymy się dzisiaj. Chodzi o bezpie-
czeństwo. To jest troską nas wszystkich. I nie padły 
tutaj żadne wypowiedzi, w których by wątpiono 
w znaczenie tego wydarzenia, w których by je pod-
ważano. Wszyscy w rozmaity sposób zaznaczamy, jak 
ono jest ważne dla Polski i świata. Jednak wracam do 
tego, co jest przedmiotem ustawy – a przedmiotem 
ustawy jest bezpieczeństwo w czasie tego wyjątkowe-
go wydarzenia. Mówiliśmy tu wiele o tym, że świat 
w ostatnich latach się zmienił. Ja również o tym mó-
wiłem i podawałem wiele przykładów. Chciałbym, 
żeby z tej debaty, z tego naszego entuzjazmu, który 
jest widoczny w tych wystąpieniach, z tej naszej go-
ścinności… Bo mówimy: „niech przyjadą 2 miliony, 
3 miliony”, a niektórzy na korytarzu mówią: niech 
przyjadą i 4 miliony. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli 
na to realistycznie. Chciałbym, żebyśmy po tych wy-
darzeniach spotkali się tutaj i podziękowali tym, któ-
rzy włożą w to pracę i tych podziękowań będą wyma-
gali; powinniśmy ukłonić się przed nimi. Chciałbym 
jednak, żebyśmy mieli poczucie, że wszystkie decyzje 
podejmowano odpowiedzialnie. Chciałbym wobec 
tego dodać odwagi rządzącym, żeby w sytuacji, kiedy 
uznają to za właściwe, nie obawiali się powiedzieć: 
trzeba zmniejszyć liczbę uczestników. Łatwiej będzie 
kontrolować sytuację w przypadku np. 1,5 miliona 

skiego parlamentu do podejmowania szybkich decy-
zji wobec zmieniającej się rzeczywistości. I w takim 
kierunku ustawodawstwo powinno pójść: totalnego 
uproszczenia procedur i innych rzeczy, związanych 
nawet z ograniczeniem wolności, czego zawsze tak 
pilnuje wielce szanowny marszałek Borusewicz, ale 
w tym zakresie również parlament powinien wyrażać 
i wyraża taką wolę.

Osobiście uważam, że jeżeli ta ustawa komuś 
w Polsce, komuś w rządzie, w świecie jest potrzebna, 
żeby było lepiej, to niech będzie. Ale, Panie Ministrze, 
nie mówmy, że ta ustawa przyczyni się do szybszego, 
sprawniejszego zakupu wozów z drabiną długą albo 
krótką…

(Senator Robert Mamątow: Ale to mówiłem. To 
mówiłem!)

Szanowny Robercie, chciałem to powiedzieć na 
końcu… Chcę powiedzieć, że wielką sympatią cię 
obdarzam i dlatego nie zadawałem pytań, ale bym 
prosił, żeby mnie nie zadawać ich również.

Dokończę to, co dotyczy tejże ustawy. Chcę po-
wiedzieć, że jeżeli jest ona komuś potrzebna i cho-
ciaż jednej osobie zarządzającej będzie pomocna, to 
niech ona będzie. Jednak użyjmy takich argumentów, 
Panie Ministrze: ustawa jest potrzebna, żeby to, co już 
istnieje w Polsce, zebrać w jeden dokument. Trzeba 
powiedzieć, że myśmy się tutaj napracowali, że stwo-
rzyliśmy bardzo dobry dokument i że dzięki temu 
dokumentowi będzie milej, serdeczniej, bezpieczniej. 
To po pierwsze. Po drugie, ta ustawa wnosi zmiany 
faktycznie potrzebne, jak uproszczenia dotyczące 
ustawy o zamówieniach publicznych, dotyczące po-
zwoleń na budowę, które są potrzebne w tym zakresie. 
Bo nie można czekać tu miesiącami; urzędnik będzie 
wskazywał, że jednego świstka brakuje, a Światowe 
Dni Młodzieży się skończą. Dlatego ta ustawa jest 
potrzebna. Proszę mi jednak powiedzieć – cóż takiego 
do zakresu bezpieczeństwa będą miały zapisy np. 
w art. 13 pkt. 1 ustawy i to, czy zespoły wyjazdowe 
są z lekarzem albo bez lekarza, a patrol pieszy z pie-
lęgniarką albo bez pielęgniarki? No słuchajcie, to 
jest sprawa, która powinna być załatwiana na etapie 
zarządczym. Parlament w Polsce jest od ustanawia-
nia prawa, od upraszczania prawa i tworzenia prawa 
w zakresie strategicznym. Pomieszano tutaj strate-
giczne działania z działaniami operacyjnymi itd., itd. 
Jeżeli jednak ten dokument ma być komuś przydatny 
i pomoże w tym, żeby było bezpieczniej, to uważam, 
że polski parlament, Senat powinien go uchwalić. 
I dlatego mówmy szczerze, po co on jest potrzebny 
i jakie niesie wartości.

Na koniec chcę powiedzieć taką rzecz. Otóż po 
uchwaleniu tego dokumentu ani przez minutę, ani 
przez sekundę nie będzie bezpieczniej na uroczysto-
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(senator A. Szymański) z Prawa i Sprawiedliwości. Ale, Szanowni Państwo, 
mówiąc szczerze, gdy przysłuchiwałem się tej deba-
cie – częściowo tutaj, na sali, a częściowo w innym 
pomieszczeniu – to troszeczkę czułem smutek, bo 
niektórzy z państwa, z Platformy Obywatelskiej, już 
od samego początku, kiedy kolega sprawozdawca 
przedstawiał tę ustawę… Tak jak wielu uważałem, 
że ta ustawa po jakichś 15 czy 20 minutach będzie 
uchwalona. Ale już nawet na etapie sprawozdania 
państwo mnożyliście problemy, mnożyliście wątpli-
wości. I jak tak posłuchałem państwa wypowiedzi, 
to stwierdziłem, że był też w tym pewien miszmasz, 
bo z jednej strony mówiliście, że ta ustawa jest po-
trzebna, a drugiej strony podważaliście to – takie były 
niektóre wypowiedzi, choćby ostatnia wypowiedź, 
pana senatora Czarnobaja – mówiąc: przecież ta usta-
wa niczego nie zmieni.

Szanowni Państwo, ta ustawa jest, jak sami ją tutaj 
nazywaliśmy, specustawą. A więc chyba ten specjalny 
i szybki tryb procedowania nad tego typu ustawami 
jest potrzebny. Nie chciałbym się wyzłośliwiać nad 
kolegami z Platformy, choć przecież, tak jak to było 
tutaj powiedziane, można było pewne rzeczy przygo-
tować szybciej i dzięki temu nie musielibyśmy dzisiaj, 
w tym dość – tu się zgadzam – szybkim i ekstraordy-
naryjnym trybie ustawy przyjmować.

Troszeczkę się dziwię, bo z wyjątkiem bodajże 
jednej czy dwóch poprawek… A na posiedzeniu ko-
misji zostały zgłoszone te poprawki, które były już 
w Sejmie, a więc tam była możliwość spokojnego 
dyskutowania, punkt po punkcie, i tam analizowano 
poszczególne zapisy. I gdyby naprawdę były niezbęd-
ne jakieś korekty w tej ustawie, to już na poziomie 
Sejmu byłyby one wprowadzone. Bo przecież na 
pewno rządowi zależy na tym, aby ta ustawa była 
jak najbardziej doskonała. Przecież dobre zapisy tej 
ustawy ułatwią później pracę rządowi czy poszcze-
gólnym agendom rządu.

Ta ustawa jest potrzebna, bo po raz pierwszy 
mamy do czynienia z taką sytuacją, że to nie rząd, 
nie władze państwowe będą gospodarzami i organiza-
torami, ale strona kościelna. I to oczywiście implikuje 
określone sprawy. Nie wydaje mi się jednak, żeby 
te uwagi, które podnosili koleżanki i koledzy – z tą 
sztandarową melioracją na czele… Nie uważam, że to 
jest największy problem, przed którym dzisiaj stoimy.

Nie chciałbym oczywiście wypowiadać się w imie-
niu rządu, bo nie mam takich uprawnień, być może 
pan minister jeszcze zabierze głos, niemniej jednak 
myślę, że jeżeli trzeba by było coś jeszcze poprawić, 
doprecyzować, uszczegółowić, to na pewno Klub 
Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie będzie 
miał żadnych przeszkód, żeby powiedzieć, że za, nie 
wiem, miesiąc to się zrobi. I dziękuję za głosy, że nie 
będziecie państwo tego krytykowali. Dziękuję pani 
senator Zdrojewskiej, że powiedziała, że nie będzie 

ludzi niż 3 milionów. Francuzi, którzy szykują wielkie 
wydarzenia sportowe – tam nie będzie 3 milionów, 
oni nie spodziewają się takich tłumów – mówią bar-
dzo wyraźnie: jeżeli trzeba będzie, to zmniejszymy 
liczbę zebranych, przeniesiemy coś na inny stadion; 
jesteśmy na to przygotowani. Jest tak, mimo że ich 
służby od wielu miesięcy są w gotowości, ponieważ 
przeżyli zamachy i ponieważ wprowadzono specjalne 
przepisy, które od wielu miesięcy tam funkcjonują. 
I wszystkie służby pracują w tym trybie. A jednocze-
śnie mówią: nie jesteśmy możemy odpowiedzialnie 
powiedzieć, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpie-
czeństwo na tych stadionach, które są przygotowa-
ne – w mniejszych miastach być może imprezy się 
odbędą, a być może będziemy je zamykać. A jest to 
sprawa nieporównywalna z wydarzeniami na wolnym 
powietrzu, w których będą uczestniczyły miliony 
ludzi. Tak więc z jednej strony jest gościnność – tak, 
to jest również moja gościnność, bo będę chciał osobi-
ście przyłożyć się do tego, mieć w tym też swoją rolę, 
bo uważam, że to jest ogromnie ważne – a z drugiej 
strony musimy też być ogromnie odpowiedzialni, 
ogromnie świadomi tego, co jest, żebyśmy po tym 
wydarzeniu nie powiedzieli sobie: byliśmy zbyt en-
tuzjastyczni, za mało realistyczni, byliśmy… No, ktoś 
tu podawał przykład pani Merkel, która otworzyła 
granice, a w tej chwili nie wie, jak sobie z problemem 
poradzić i chce nim obdzielić całą Europę. Oby to 
nie była paralela również w tym przypadku i oby-
śmy mogli powiedzieć: Szymański obawiał się, to nie 
wynikało z małoduszności, ale wszystko powiodło 
się jak najlepiej.

Krótko mówiąc: rząd i wojewoda, zgodnie z tą 
ustawą, będą podejmowali różne działania. Życzę, 
żeby wówczas, kiedy dostrzegą problem, mieli od-
wagę, by w sposób bardzo odpowiedzialny podejmo-
wać decyzje dotyczące również tego, ile młodzieży 
będziemy w stanie faktycznie przyjąć. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja powiem w ten sposób: troszeczkę jestem… Nie 

będę mówił o wielkości wydarzenia, bo myślę, że 
tutaj nikt tego nie kwestionuje, a więc nie będę po-
wtarzał tych słów, które wypowiedzieli już koleżanki 
i koledzy, także koleżanki i koledzy, którzy nie są 
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Głosowania. Oświadczenia

(senator K. Mróz) Głosowało 74 senatorów, 60 było za, 11 – przeciw, 
3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z organizacją 
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 
Młodzieży – Kraków 2016.

W związku z podjętymi uchwałami… Zaraz, za-
raz.

(Rozmowy na sali)
W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 

senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad trzynastego posie-
dzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posie-
dzenie Senatu odbędzie się w dniach 6 i 7 kwietnia 
2016 r.

Porządek tego posiedzenia zostanie państwu prze-
słany 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.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Wcisła: Pierwszy jest senator 

Ryszka, Panie Marszałku.)
Dobrze. Poczekajmy chwilkę bez ogłaszania prze-

rwy.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Bardzo proszę, kto pierwszy?
(Senator Jerzy Wcisła: Senator Ryszka.)
Pan senator Czesław Ryszka, bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku!
W imieniu senatorów Zdzisława Pupy, Krystiana 

Probierza, Alicji Zając, Stanisława Koguta, 
Przemysława Błaszczyka, Stanisława Gogacza, 
Jarosława Rusieckiego, Zbigniewa Cichonia, 

głosowała przeciwko tej ustawie, że się wstrzyma. 
Mam nadzieję, że nawet – być może – zagłosuje za. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

Ryszka i Łuczak złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zarządzam przerwę do godziny 16.30. O 16.30 
będzie głosowanie.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 11 
do godziny 16 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z organizacją 
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 
Młodzieży – Kraków 2016.

Komisja Samorządu Terytor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek, zaś mniejszość komisji przed-
stawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy 
– druk senacki nr 115 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad przedstawionym przez komisje pro-
jektem uchwały, w którym komisje wnoszą o przyję-
cie ustawy bez poprawek, a następnie – w wypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały, w którym 
komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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wśród Narodów Świata” oraz liczba drzew zasa-
dzonych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. 
W 1995 r. również Wiktoria i Józef Ulmowie zostali 
uhonorowani pośmiertnie tytułem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. W 2003 r. w diecezji prze-
myskiej rozpoczął się ich proces beatyfikacyjny, 
a w 2004 r. odsłonięto w Markowej pomnik, który 
przypomina o tych bohaterskich ludziach. W 2010 r. 
prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, podkre-
ślając, że cała ich rodzina stała się symbolem polskiej 
ofiary i męczeństwa podczas niemieckiej okupacji. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, panie Senatorze.
Pan senator Antoni Szymański, bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym przedstawić oświadczenie podpi-

sane przez 13 senatorów: Jana Żaryna, Bogdana 
Borusewicza, Leszka Czarnobaja, Krzysztofa 
Marka Słonia, Jana Marię Jackowskiego, Waldemara 
Bonkowskiego, Sławomira Rybickiego, Rafała 
Ślusarza, Artura Warzochę, Jerzego Czerwińskiego, 
Aleksandra Szweda, Kazimierza Kleinę i Antoniego 
Szymańskiego.

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – 
Zbigniew Herbert.

W dniach 11 stycznia oraz 22 marca 2016 r. przy-
pada 76. rocznica zbrodni dokonanej na Polakach, 
czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz 
plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, m.in. 
na pracownikach polskich urzędów, działaczach 
plebiscytowych, księżach, polskim przedstawicielu 
do Senatu Wolnego Miasta Gdańska, nauczycielach 
i kupcach. Dokonali jej funkcjonariusze niemieckiej 
III Rzeszy.

Szczególnym dniem był Wielki Piątek, 22 marca 
1940 r., kiedy rozstrzelano 67 osób w lesie nieopodal 
obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Należeli oni 
do starannie wyselekcjonowanej grupy polskich pa-
triotów, po których miał zaginąć wszelki ślad. Zabito 
ich strzałem w tył głowy, a ciała wrzucono do dołu 
w lesie. Wśród nich było 2 kapłanów, którzy zostali 
uznani za błogosławionych Kościoła katolickiego: 
ksiądz Bronisław Komorowski i błogosławiony ksiądz 
Marian Górecki.

11 stycznia 1940 r. rozstrzelany został błogo-
sławiony ksiądz Franciszek Rogaczewski. Łącznie 
w egzekucjach w styczniu i w marcu 1940 r. zamor-
dowanych zostało 89 osób. Zbrodnia ta była wyrazem 
zemsty wobec osób walczących o polskość Gdańska, 

Macieja Łuczaka, Małgorzaty Kopiczko, Antoniego 
Szymańskiego i moim własnym składam oświad-
czenie.

Mianowicie 17 marca br. w obecności prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zosta-
ło otwarte w Markowej na Podkarpaciu Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny świa-
towej. Muzeum noszące imię rodziny Ulmów upa-
miętnia tragiczny dzień 24 marca 1944 r., kiedy to 
niemieccy żandarmi zamordowali 8 Żydów oraz 
ukrywających ich Józefa Ulmę i będącą w ostatnim 
miesiącu ciąży jego żonę Wiktorię. Zabili też sześcio-
ro dzieci Ulmów, z których najstarsze, córka Stasia, 
miało dopiero 8 lat. Należy dodać, że o ukrywaniu 
Żydów przez rodzinę Ulmów od końca 1942 r. do-
niósł Niemcom prawdopodobnie tak zwany granato-
wy policjant z Łańcuta. Wspomnianego dnia przed 
dom Ulmów przybyło pięciu niemieckich żandarmów 
i kilku policjantów. Dowodził nimi porucznik Eilert 
Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa 
i Wiktorię. Następnie Dieken podjął decyzję o zabi-
ciu dzieci. Życie straciło 17 osób. Ulmowie zostali 
pochowani na cmentarzu w Markowej, zaś Żydzi na 
cmentarzu w Jagielle, miejscu pochówku 41 innych 
ofiar Holokaustu z Markowej.

Oddając hołd bohaterskiej rodzinie Ulmów, wspo-
mnę, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej 
uchwale uczcił wszystkich rodaków, którzy z nara-
żeniem życia ratowali Żydów skazanych na zagładę. 
Szczególnie wspomniał tych, którzy w odwecie za 
udzieloną pomoc zginęli z rąk niemieckiego okupan-
ta. Otwarte wczoraj muzeum w Markowej ma inspi-
rować władze państwowe i samorządowe do dalszego 
upamiętniania czynów dokonanych przez Polaków 
ratujących Żydów i propagowania tej wiedzy także 
poza granicami Polski. Jest to zdanie tym ważniejsze, 
że świat nie zna realiów, jakie panowały na polskich 
ziemiach podczas tragicznych lat wojny 1939–1945, 
a ignorancja historyczna, z jaką spotykamy się za gra-
nicą, uderza w dobre imię naszej ojczyzny. Świadczy 
o tym powtarzane kłamliwie nazewnictwo „polskie 
obozy koncentracyjne”. Należy więc uświadomić 
wszystkim, z jaką nienawiścią niemieccy okupan-
ci niszczyli wówczas państwowość i kulturę polską, 
mordowali kadry przywódcze, stosowali terror i po-
pełniali zbrodnie na ludności cywilnej. Co najbardziej 
okrutne, w odróżnieniu od okupowanej zachodniej 
Europy na ziemiach polskich za nawet najmniejszą 
pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Pomimo zagrożenia śmiercią wielu Polaków 
zdecydowało się udzielić pomocy prześladowanym 
Żydom. Szacuje się, że dzięki tej pomocy ocala-
ło kilkadziesiąt tysięcy osób. Dowodzi tego liczba 
Polaków odznaczonych tytułem „Sprawiedliwy 

(senator C. Ryszka)
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(senator A. Szymański) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ambrozik. Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to oświadczenie skierowane do Andrzeja 

Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Szanowny Panie Prezesie!
Odpowiedź, której udzielił pan na moje oświad-

czenie z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie wska-
zania podstawy prawnej niedopuszczenia do 
orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez 
prezydenta w grudniu 2015 r., nie jest odpowiedzią 
na zadane w oświadczeniu pytanie. Proszę zatem 
raz jeszcze o wskazanie podstawy prawnej, kon-
stytucyjnej lub ustawowej, która umożliwiałaby 
prezesowi Trybunału niewyznaczanie do orzekania 
sędziów wybranych zgodnie z prawem. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół trzynastego 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 trzynaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Warmii i Mazur oraz na zawsze miała pozostać ukry-
ta przed światem. Bohaterska i ofiarna postawa za-
mordowanych Polaków, działaczy Polonii gdańskiej 
oraz plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach nie 
może być zapomniana. 

Składamy głęboki hołd zamordowanym i wyra-
żamy solidarność z ich bliskimi. Cześć ich pamięci! 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie moje kieruję do ministra sprawie-

dliwości, prokuratora generalnego oraz do prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie in-
formacji, ile i w jakim trybie toczy się obecnie postę-
powań prokuratorskich w zakresie nieuprawnionego 
przechowywania materiałów wytworzonych przez 
były aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, które z mocy ustawy powinny znajdo-
wać się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. 
Szczególnie zwracam się z prośbą o informację, czy 
w ramach przedmiotowych postępowań, o których 
opinia publiczna mogła się dowiedzieć z mediów, 
prowadzone są również postępowania w zakresie 
tego, czy przechowywane w sposób nieuprawniony 
materiały mogły być używane jako element nacisku 
na przedstawicieli najwyższych władz w państwie po 
1989 r. Dziękuję za uwagę.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 43)



Wyniki głosowań
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  1 R. Ambrozik + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  2 A.M. Anders + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  3 M. Augustyn - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  4 A. Bielan + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  5 G. Bierecki . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  6 P. Błaszczyk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  8 R. Bonisławski - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  9 W. Bonkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  10 M. Borowski - - ? + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  11 B. Borusewicz - - + + + - + + + + + + + + + . + + + + 
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  13 M. Budner . . + + - ? + + + + + + + + + + + + + + 
  14 J. Chróścikowski . . . + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  15 Z. Cichoń . + . + . + + + + + + + + + + . + + + + 
  16 L. Czarnobaj - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  17 G. Czelej + + + + - + + + + + + + + + + + + . . . 
  18 J. Czerwiński + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  20 W. Dobkowski . + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  21 J. Dobrzyński . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  22 R. Dowhan - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  23 J. Duda - - + + + - + + + + + + + + + . + + + + 
  24 J. Fedorowicz - - + - + - + + + + + + + + + + + + + + 
  25 P. Florek - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  26 R. Gaweł + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  28 S. Gogacz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  30 A. Grabowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  31 T. Grodzki . . . . . . . + + + + + + + + + + + + + 
  32 M. Grubski - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  33 J. Hamerski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  34 J.M. Jackowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  35 A. Kamiński + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  36 S. Karczewski + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  37 W. Kilian - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  38 K. Kleina . . + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  39 B. Klich - - . . . - + + + + + + + + + + + + + + 
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41 M. Koc + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  42 S. Kogut . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  43 W. Komarnicki - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  44 T. Kopeć . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  45 M. Kopiczko + + . + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  46 W. Kraska . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  47 J.F. Libicki - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  48 M. Łuczak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  49 J. Łyczak . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  50 R. Majer . + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  51 R. Mamątow + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  52 M. Martynowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
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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. Mioduszewski . . . + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  56 K. Mróz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  57 G. Napieralski . . + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  58 J. Obremski - - + + ? ? + + + + + + + + + + + + + + 
  59 B. Orzechowska . + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  60 A. Pająk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  61 M. Pańczyk-Pozdziej - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  62 G. Peczkis + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  63 M. Pęk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  64 W. Piecha + + . . - + + + + + + + + + + + + + + + 
  65 L. Piechota . . + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  66 A. Pociej - ? + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  68 M. Potoczny + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  69 K. Probierz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  70 Z. Pupa + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  72 M. Rocki - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  73 T. Romańczuk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  74 J. Rotnicka - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  75 J. Rulewski . - . . . . . . . . . . + + + + + + + + 
  76 J. Rusiecki + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  77 S. Rybicki - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  78 C. Ryszka + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  79 J. Sagatowska . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  80 M. Seweryński + + + + - ? + + + + + + + + + + + + + + 
  81 K. Słoń + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  82 W. Sługocki - - + - + - + + + + + + + + + + + + + + 
  83 A. Stanisławek + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  84 L. Staroń . . + + - ? + + + + + + + + + + + + + + 
  85 G. Sztark - - . + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  86 A. Szwed + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  87 A. Szymański . . + + - + + + + + + + + + + + . + + + 
  88 R. Ślusarz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  89 P. Termiński . . + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  90 P. Wach - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  91 A. Warzocha + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  92 J. Wcisła - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  93 K. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . + + + + + + + + 
  95 A. Wojtyła + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  96 A. Zając . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
  97 J. Zając - - - + ? ? + + + + + + + + + + + + + + 
  98 B. Zdrojewska - - + - + - + + + + + + + + + + + + + + 
  99 P. Zientarski - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + 
  100 J. Żaryn . . + + - + + + + + + + + + + + + + + + 
 
  Głosujących 65 71 77 82 82 84 84 85 85 85 85 85 87 87 87 84 86 86 86 86 
  Za 38 43 75 79 27 51 84 85 85 85 85 85 87 87 87 84 86 86 86 86 
  Przeciw 27 27 1 3 53 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Wstrzymało się 0 1 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 

Wyniki głosowań

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  4 A. Bielan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  5 G. Bierecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  14 J. Chróścikowski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  21 J. Dobrzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + . + + + + + 
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  43 W. Komarnicki + + . + . + + + + + + + + + + + + + + + 
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  45 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 

Wyniki głosowań

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  58 J. Obremski + + + . + + + + + + + + + + + + + + + + 
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + + + . . 
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  65 L. Piechota + + + + + . + + + + + + + + + + + + + + 
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + . + + + + + + 
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + . + + + + + + + + + + + 
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  80 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  84 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  93 K. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  96 A. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
  Głosujących 85 85 85 85 85 85 86 86 85 86 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 
  Za 85 85 85 85 85 85 86 86 85 86 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 

Wyniki głosowań

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + - + + + + . . . . . 
  4 A. Bielan + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  5 G. Bierecki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + 
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + - + + 
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + - + + + + + + + ? 
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  21 J. Dobrzyński . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + 
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  23 J. Duda + + + + + . + + + + - + + + + + + ? + + 
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  25 P. Florek + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + - + + + + + + . . . 
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + 
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  39 B. Klich + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + - + + ? + + + ? + + 
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  45 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + - + + + + + + + . 
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
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13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 

Wyniki głosowań

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + - + + ? + + + ? + . 
  58 J. Obremski + + + + + + . + + + + + + + + + + + + + 
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + 
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + 
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + - + + + + . + + + + 
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  80 M. Seweryński + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  84 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + 
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + 
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + - + + + + + + + + . 
  90 P. Wach + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  93 K. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  96 A. Zając + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + ? + + 
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + 
 
  Głosujących 86 86 86 86 86 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 84 86 85 85 82 
  Za 86 86 86 86 86 85 85 86 86 86 56 34 86 84 86 84 86 62 85 81 
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 47 0 0 0 0 0 1 0 0 
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 22 0 1 
                     
 



13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 
Wyniki głosowań148

    61 62 
  1 R. Ambrozik + + 
  2 A.M. Anders + + 
  3 M. Augustyn . + 
  4 A. Bielan + + 
  5 G. Bierecki + + 
  6 P. Błaszczyk + + 
  7 A. Bobko . . 
  8 R. Bonisławski ? - 
  9 W. Bonkowski + + 
  10 M. Borowski + + 
  11 B. Borusewicz - - 
  12 B. Borys-Damięcka . . 
  13 M. Budner + + 
  14 J. Chróścikowski . + 
  15 Z. Cichoń + + 
  16 L. Czarnobaj - - 
  17 G. Czelej . + 
  18 J. Czerwiński + + 
  19 D. Czudowska . . 
  20 W. Dobkowski + + 
  21 J. Dobrzyński . + 
  22 R. Dowhan . . 
  23 J. Duda - - 
  24 J. Fedorowicz - . 
  25 P. Florek - - 
  26 R. Gaweł + + 
  27 A. Gawęda + + 
  28 S. Gogacz + + 
  29 M. Golba . + 
  30 A. Grabowski + + 
  31 T. Grodzki . . 
  32 M. Grubski - - 
  33 J. Hamerski + + 
  34 J.M. Jackowski + + 
  35 A. Kamiński + + 
  36 S. Karczewski . + 
  37 W. Kilian - + 
  38 K. Kleina - . 
  39 B. Klich . . 
  40 A. Kobiak . . 
  41 M. Koc + + 
  42 S. Kogut + + 
  43 W. Komarnicki . . 
  44 T. Kopeć + + 
  45 M. Kopiczko + + 
  46 W. Kraska + + 
  47 J.F. Libicki - ? 
  48 M. Łuczak + + 
  49 J. Łyczak + + 
  50 R. Majer + + 
  51 R. Mamątow + + 
  52 M. Martynowski + + 
  53 Ł. Mikołajczyk + + 
 

    61 62 
  54 A. Mioduszewski + + 
  55 A. Misiołek . . 
  56 K. Mróz + + 
  57 G. Napieralski - - 
  58 J. Obremski + + 
  59 B. Orzechowska + + 
  60 A. Pająk + + 
  61 M. Pańczyk-Pozdziej - - 
  62 G. Peczkis + + 
  63 M. Pęk + + 
  64 W. Piecha + + 
  65 L. Piechota . . 
  66 A. Pociej . . 
  67 M. Poślednik . . 
  68 M. Potoczny + + 
  69 K. Probierz . + 
  70 Z. Pupa + + 
  71 K. Radziwiłł . . 
  72 M. Rocki - - 
  73 T. Romańczuk + + 
  74 J. Rotnicka . . 
  75 J. Rulewski . . 
  76 J. Rusiecki + + 
  77 S. Rybicki - - 
  78 C. Ryszka + + 
  79 J. Sagatowska + + 
  80 M. Seweryński . . 
  81 K. Słoń . . 
  82 W. Sługocki . . 
  83 A. Stanisławek + + 
  84 L. Staroń . + 
  85 G. Sztark - - 
  86 A. Szwed + + 
  87 A. Szymański + + 
  88 R. Ślusarz + + 
  89 P. Termiński - . 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Procedowany w dniu dzisiejszym rządowy projekt zmiany ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy zmierza do przywrócenia stosowania dozoru elektronicznego jako formy wykonywania 
karny pozbawienia wolności zamiast formy wykonywania kary ograniczenia wolności. Proponowana zmiana 
ma istotne znaczenie z punktu widzenia kosztów, jakie ponosi Skarb Państwa w związku z pobytem skazanych 
w zakładach karnych. Szacuje się, że koszt utrzymania jednego osadzonego oscyluje wokół kwoty 3 tysięcy 
150 zł miesięcznie i ma tendencję wzrostową, zaś koszt odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego to 
niewiele ponad 330 zł. Jest tu więc różnica prawie dziesięciokrotna. Społecznie nie do zaakceptowania jest taka 
rozrzutność w sytuacji, gdy można wprowadzić rozwiązania, które jej zapobiegną, a powstała w ten sposób 
oszczędność zostanie przeznaczona na bardziej istotne potrzeby. Nie ma podstaw, by na skazanych przeznaczać 
środki większe niż np. na osoby starsze czy chore.

Wskazać w tym miejscu należy także to, że osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie 
karnym jest w znacznym stopniu narażona na negatywny wpływ współosadzonych, co przyczynia się do 
ograniczenia możliwości resocjalizacyjnych. System dozoru elektronicznego pozwala na kontakt skazanego z 
rodziną, przyjaciółmi, co ma wielokrotnie istotne znaczenie na gruncie przywrócenia prawidłowego kontaktu 
ze społeczeństwem.

Niezwykle istotnym argumentem jest, w związku z wykorzystaniem dozoru elektronicznego, wzrost liczby 
wolnych miejsc w zakładach karnych – a obecnie mamy około 70 tysięcy osób oczekujących na odbycie kary w 
systemie zamkniętym. Kara dozoru nie wyłącza szerokiego zakresu kontroli, w oparciu o monitoring można łatwo 
uzyskać informacje na temat kontaktów skazanego, jego działań, co pozwala na szybkie działanie prewencyjne.

System dozoru elektronicznego sprawdził się w wielu dojrzałych demokracjach i nie ma powodu, by twierdzić, 
że na gruncie polskim będzie inaczej. W Polsce już sprawdził się w praktyce, spełniał i po zmianie przepisów 
nadal będzie spełniał istotną rolę w wykonaniu kary. Wyraźnie widać, że zastosowanie prostego rozwiązania 
technicznego wpłynie znacząco na wiele aspektów, co ma pozytywne znaczenie w wymiarze społecznym, 
finansowym, resocjalizacyjnym. 

Dlatego też uważam projekt zmian ustaw za potrzebny i będę głosował za jego przyjęciem.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować projekt zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Jest 
on związany z dyrektywą 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. Parlamentu Europejskiego i Rady i konieczne jest 
wprowadzenie zmian ustawowych w celu prawidłowej implementacji wszystkich postanowień tej dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych.

W tym przypadku zmiana krajowego porządku prawnego jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Zgodnie 
z zaleceniami Komisji Europejskiej decyzje w sprawie dopuszczalnego mniejszego udziału audycji europejskich 
w programach wyspecjalizowanych, które dostępne są jedynie w internecie, będą mogły bowiem być podejmo-
wane w indywidualnych przypadkach przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Zmiana polegająca na umożliwieniu podejmowania takiej decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
na wniosek nadawcy programu spowoduje szybsze załatwienie konkretnej sprawy. Nie trzeba będzie wydawać 
rozporządzenia, które ma charakter aktu generalnego. Co więcej, do momentu podjęcia i wydania decyzji o 
niższym udziale w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji eu-
ropejskich, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów 
tekstowych i teleturniejów, na podstawie przepisu przejściowego omawianej ustawy mówiącego o udziale w 
programie telewizyjnym określonych audycji nadawca programu telewizyjnego będzie mógł go rozpowszech-
niać na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmiana ustawy jedynie spowoduje ulepszenie i przyspieszenie 
wydawania określonych decyzji.

Poddana dyskusji ustawa oraz zaproponowane zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji zasługują na aprobatę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować projekt zmiany ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.), tj. przedłożoną pod dyskusję ustawę z dnia 26 lutego 2016 r. o 
zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94). Nadto zaproponowana 
przez Sejm zmiana tytułu ustawy lepiej oddaje istotę proponowanych zmian.

Trzeba podkreślić, że wskazana ustawa (druk nr 94) wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia 
kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – w tym przede wszystkim dyrektywę 2011/61/UE z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektywy 
2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.Urz. UE L 174 z 
01.07.2011, s. 1). Co więcej, służy też wykonaniu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które 
regulują zasady funkcjonowania kwalifikowanych rodzajów alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Przy 
czym aby umożliwić prawidłowe stosowanie tych aktów, niezbędne jest określenie sankcji za naruszenie przy-
jętych rozwiązań prawnych oraz wskazanie organu, który będzie sprawował nadzór.

Tym samym więc zmiana krajowego porządku prawnego jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Trzeba 
bowiem przeciwdziałać podejmowaniu takich działań, które mogą się przyczyniać do zwiększenia ryzyka dla 
systemu finansowego, a w tym przede wszystkim ryzyka dla inwestorów, kontrahentów i innych uczestników 
rynku.

Poddana dyskusji ustawa, poza wprowadzeniem zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych, dokonuje 
też nowelizacji licznych ustaw – jest to jednak niezbędne i w pełni zasługuje na aprobatę. Zmiany te są bowiem 
konsekwencją ustawy o funduszach inwestycyjnych i służą większej spójności i przejrzystości systemu prawa, 
a w konsekwencji – społeczeństwu.

Reasumując: wprowadzenie proponowanych zmian, z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez 
Sejm, jest zasadne i konieczne.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, nad którym w dniu dzisiejszym pro-
ceduje Wysoki Senat, ma do spełnienia w swoim założeniu klika celów. Jest to m.in. stworzenie możliwości 
przeznaczania środków funduszu leśnego na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodą gospodarki leśnej, 
na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów, które nie są własnością Skarbu Państwa, oraz rozsze-
rzenie możliwości finansowego wsparcia parków narodowych. Finansowanie parków narodowych od wielu lat 
odbywa się z różnych źródeł, między innymi ze Skarbu Państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a parki narodowe mogą także korzystać z różnego rodzaju grantów. Niezwykle istotne 
jest, by wsparcie i zasady jego udzielania były uregulowane w ustawie.

Wykonywanie działań ochronnych na terenach parków narodowych jest często utrudnione z uwagi na 
brak możliwości ingerencji w grunty znajdujące się poza ich obszarem, czyli grunty będące obcą własnością. 
Proponowana zmiana umożliwia przeznaczenie wydatkowania środków funduszu leśnego na zakup nierucho-
mości. W 2015 r. 23 parki narodowe znajdujące się na terenie Polski wykazały zasadność zakupu niecałych 
2 tysięcy ha gruntów, a dokonały zakupu jedynie około 840 ha. Wykup nieruchomości znacząco wpływa na 
zapobieganie konfliktom społecznym związanym z funkcjonowaniem parków narodowych oraz na wykony-
wanie niezbędnych działań w ich ekosystemach.

Nowelizacja nie pomija także problemów, z jakimi borykają się jednostki samorządy terytorialnego. Ułatwia 
samorządom powiatowym, na których spoczywa obowiązek sporządzania uproszczonych planów urządza-
nia lasów prywatnych i kompleksów leśnych administrowanych przez wspólnoty, występowanie do Lasów 
Państwowych o finansowanie lub refinansowanie tworzenia dokumentacji tych strategicznych dla gospodarki 
leśnej projektów. To rozwiązanie pozwoli starostom na znaczne ograniczenie zaległości w powyższym zakresie. 
Obecnie środki, jakimi dysponują starostowie, są niewystarczające, by w sposób prawidłowy i odpowiedzialny 
zadbać o tereny leśne. Ustawa czyni więc zadość oczekiwaniom samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze, będę głosował za przyjęciem tej nowelizacji.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

80 lat temu komuniści rozpętali terror w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej, w wyniku którego 
80 tysięcy Polaków mieszkających na przygranicznych terenach zostało wywiezionych na stepy Kazachstanu. 
Przypomnę, że po pokoju ryskim 1 milion naszych rodaków został na terytorium Związku Sowieckiego. 
Komuniści początkowo liczyli, że uda się ich zsowietyzować, kiedy zaś okazało się to niemożliwe, rozpoczęli 
różnego rodzaju represje, a w 1936 r. podjęto decyzję o deportacjach. Polacy tygodniami byli wiezieni w wa-
gonach towarowych w odległe, północne rejony Kazachstanu, gdzie porzucano ich w szczerym polu, na stepie. 
Wielu zmarło z wycieńczenia, chorób i wskutek skrajnie trudnych warunków. Brak słów, aby opisać tragedię 
Polaków, ich cierpienia i prześladowanie.

Dzisiaj, oddając część i hołd prześladowanym rodakom, powinniśmy pamiętać o tym, że współcześnie 
żyje w Kazachstanie 30 tysięcy Polaków – synów i wnuków tych, którzy przeszli sowiecką gehennę. Nie mam 
wątpliwości, że na państwie polskim spoczywa obowiązek umożliwienia powrotu do ojczyzny tym, którzy 
tego pragną, jak również zapewnienie dostępu do kultury i języka polskiego tym, którzy pragną tam pozostać.

Wspomniana tragedia Polaków zesłanych przez Sowietów na stepy Kazachstanu wpisuje się w naszą pamięć 
o wszystkich Polakach na Kresach, którzy doznali podobnych cierpień. Stąd też zrodziła się w Sejmie uchwała 
posłów Prawa i Sprawiedliwości, aby ustanowić 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 
Święto ma mieć charakter państwowy i będzie obchodzone w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, czyli 
właśnie 11 lipca.

Przygotowany senacki projekt ustawy ma dwa cele. Pierwszy to oddanie hołdu naszym rodakom pomordo-
wanym w XX wieku na Kresach I i II Rzeczypospolitej. Wszyscy Polacy pomordowani oraz represjonowani 
na Wschodzie zasługują na naszą pamięć. Jesteśmy im to po prostu winni, zwłaszcza że przez wiele lat temat 
Kresów oraz zbrodni tam dokonanych był tematem tabu.

Drugi cel, równie istotny, to przywrócenie pamięci o fenomenie Kresów, a konkretnie – o wielowiekowym 
pokojowym współistnieniu wielu narodów, kultur i religii. To nierozerwalna część naszej tożsamości narodo-
wej, o której, niestety, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niemal całkiem zapomnieliśmy. Przecież kiedy 
mówimy „Kresy”, bardzo wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że nie jest to jakiś mały fragment dawnej 
Rzeczypospolitej, że przecież było to 50% przedwojennego terytorium naszej ojczyzny, a więc połowa kraju i 
spora część jego obywateli.

Obydwa cele wpisują się w odbudowę polityki historycznej, w tym nazwanie zbrodni rosyjskich, a także 
ukraińskich, mianem ludobójstwa. Należy podkreślić, że ludobójcze działania dotknęły dziesiątków tysięcy 
mieszkańców tamtych ziem wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Dodatkowym dramatem była zmowa mil-
czenia narzucona przez komunistyczna cenzurę, zakazującą mówienia o byłych Kresach i gehennie Polaków 
na Wschodzie. Szczególnie nie mówiło się o ukraińskich mordach dokonanych przez OUN-UPA. Nawet to 
ludobójstwo dokonane na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów było przez długi czas kwestionowane, 
co więcej, nawet dziś z powodu poprawności politycznej w żadnym rządowym dokumencie nie nazwano tej 
zbrodni po imieniu. Czy z obawy przed pogorszeniem się relacji z sąsiadami? A czy da się budować dobre 
relacje bez historycznej prawdy?

Niestety tematu dotyczącego Polaków na Kresach nie znajdziemy w programach nauczania obowiązujących 
na różnych poziomach edukacji. Mamy w tej materii gigantyczne zaniedbania. Zapewne uchwalony Dzień 
Pamięci Kresowian wejdzie do programu szkolnego i uczniowie dowiedzą się o wkładzie ludzi Kresów w hi-
storię i kulturę Polski, poznają też informacje o ich cierpieniach dawniejszych, ale także dzisiejszych.

Wracając myślą do osób potraktowanych tak okrutnie przez los i historię, powiem, że po II wojnie nie objęła 
ich żadna repatriacja, a po 1989 r. o Polakach w Kazachstanie praktycznie zapomniano. Jednym słowem, dotąd 
nie spłaciliśmy moralnego długu wobec naszych rodaków. W Kazachstanie żyje wielu potomków Polaków, 
którzy pragną wrócić do kraju przodków. Co ważne, mimo wielu lat brutalnej polityki sowietyzacji prowadzonej 
przez władze, nasi rodacy zachowali polskie tradycje, polski język oraz przywiązanie do wiary przodków. Czy 
wreszcie umożliwimy im powrót do ojczyzny?
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie muszę mówić, jak ważna jest obecnie omawiana ustawa w sytuacji bliskiej już wizyty w Polsce papieża 
Franciszka i spodziewanej kilkumilionowej rzeszy młodzieży z kraju i zagranicy. Podział odpowiedzialności za 
zabezpieczenie ŚDM jest sprawą najważniejszą, dlatego też jest to ustawa o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z tym wydarzeniem. Krótko mówiąc, ta specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, 
zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Jest konieczna, bo do wydarzeń 
o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Najpoważniejsza poprawka, jaką na etapie prac parlamentarnych wprowadzono do projektu specustawy, 
to zmiana art. 4. Artykuł ten stanowił, że organizator ŚDM, czyli archidiecezja krakowska, opracowuje plan 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i przedkłada go komendantowi głównemu Policji, komendantowi 
głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie później niż do 
15 maja. Już na etapie prac w Sejmie uznano, że strona kościelna nie powinna odpowiadać za zabezpieczenie 
całego wydarzenia i że należy tę odpowiedzialność podzielić pomiędzy organizatorów i wojewodę. Przyjęto 
zatem poprawkę, w myśl której plan zabezpieczenia opracowuje właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu 
z organizatorem ŚDM i przedkłada go służbom oraz BOR – którego nie wymieniano w poprzednim brzmieniu 
tego przepisu. Jak argumentowano, koordynatorem całości działań jest wojewoda, a nie strona kościelna.

Mówiąc o Światowych Dniach Młodzieży nie sposób nie wspomnieć ich inicjatora, czyli Jana Pawła II. 
Papież i młodzi – to prawdziwa epopeja niezwykłych spotkań. Zaczęły się w Niedzielę Palmową 1985 r., 
kiedy to zaproszeni młodzi z całego świata przybyli do Rzymu. 250 tysięcy młodych modliło się i radowało z 
Ojcem Świętym na Placu świętego Piotra. Odtąd Niedziela Palmowa jest dorocznym spotkaniem młodzieży w 
Rzymie, a także spotkaniem młodych ze swoimi biskupami w diecezjach. Równocześnie postanowiono co 2 
lata organizować Światowe Dni Młodzieży w którymś z miast świata. W 1987 r. było to Buenos Aires, potem, 
w 1989 r., Santiago de Compostela, w 1991 r. – Częstochowa; w 1993 r. – Denver; w 1995 r. – Manila; w 1997 r. 
– Paryż; w 2000 r. – Rzym; w 2002 r. – Toronto itd. Jak wspomniałem, to był pomysł samego papieża. Sceptycy 
w Watykanie odradzali organizowanie tego rodzaju spotkań. Duszpasterze młodzieży na Zachodzie nie zro-
zumieli na początku tego pomysłu. Uważali, że z młodzieżą należy pracować w małych grupach, kameralnie. 
Ale Ojciec Święty był innego zdania. On miał swój plan, wiązał z młodzieżą ideę odnowienia chrześcijaństwa, 
wiosnę Kościoła. Pragnął zaproponować młodzieży coś zupełnie innego niż to, co proponuje świat. Apelował, 
aby zbuntowali się wobec świata dorosłych, odrzucili aborcję, rozwody, klonowanie, eutanazję, uzależnienia...

Z okazji każdego ze Światowych Dni Młodzieży Jan Paweł II wystosowywał specjalny list do młodych, 
poruszając najważniejsze kwestie ich okresu życia – sprawy powołania, seksualności człowieka, przygotowania 
do małżeństwa. Zaproponował im świętość życia, wierność, zawierzenie Bogu i Kościołowi. Kiedy 15 sierpnia 
1991 r. spotkanie młodych odbywało się w Częstochowie, uczestniczyła w nim bardzo liczna rzesza młodych z 
Europy Wschodniej. To do nich zwrócił się papież, aby budowali u siebie cywilizację miłości, bo od tego zależy 
jutro chrześcijaństwa i świata. A do wszystkich powiedział z miłością: „Jesteście młodością Kościoła. Jesteście 
Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się 
mody, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumpcjonizmu. Chrystus wzywa was do wielkich rzeczy”.

Pamiętam, że kiedy w 1993 r. odbywało się spotkanie młodych w Denver, w Stanach Zjednoczonych, nikt 
nie przypuszczał, że ta impreza może się udać. Amerykańska młodzież miała być taka inna! Cóż mógł stary 
papież powiedzieć tej najnowocześniejszej młodzieży świata? Spodziewano się totalnej klapy. Tymczasem 
na stadion Mile High mimo padającego deszczu przybyło 90 tysięcy młodych. Papieski helikopter z trudem 
wylądował na płycie stadionu, ponieważ z powodu wrzawy była tak duża turbulencja, że doświadczony pilot 
z ledwością panował nad maszyną. A potem zaczęło się skandowanie na cześć Jana Pawła II, skandowanie, 
któremu nie było końca. W pięknej scenerii Gór Skalistych Ojciec Święty mówił do młodych o nowoczesności, 
która jest jak piękna świątynia bez serca. Ludzkość nie może rozwijać się w świecie pustych świątyń. Chrystus 
wypełniający serce każdego człowieka – oto największa tajemnica wiary. To pierwsze spotkanie przebiegło we 
wspaniałej atmosferze.

Podobnie było podczas kolejnych spotkań z papieżem. Na przykład kiedy w 1998 r. zorganizowano takie 
spotkanie w Paryżu, polskie środki przekazu tłumaczyły, że papieżowi udało się ściągnąć do stolicy Francji 
resztkę wierzącej młodzieży, zniewolonej do życia według sumienia i Bożych przykazań. W telewizyjnych czy 
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radiowych komentarzach z Paryża więcej było słów o sprawach marginesowych, o współczesnej młodzieży, 
która chce być otwarta i przyjazna homoseksualistom, pragnie się wyszumieć, demonstrować swoją wolność 
itd. Właściwie niczym nie różniły się te krótkie relacje z Paryża w naszych mediach od migawek z wielkich 
imprez rockowych czy meczów piłkarskich. Tania sensacja o chorobie Ojca Świętego, wypaczone porównania 
do imprez świeckich, narzucanie papieskim słowom własnego sensu. Jakże komuś u nas zależy, aby nie powie-
dzieć o młodych czegoś dobrego: że są religijni, poszukujący prawdziwej miłości, prawdy i dobra i że pojechali 
do Paryża modlić się z Ojcem Świętym.

Największe święto młodych odbyło się w Rzymie, w Roku Jubileuszowym 2000. Mówi się, że młodzież 
zdobyła Rzym. Przybyło na spotkanie blisko 2,5 miliona młodych ze 163 krajów świata. Papież, witając ich, 
zapytał wprost: „Czego albo lepiej kogo przyszliście tutaj szukać?” Młodzież odpowiedziała: „Chrystusa!”. 
„Skoro tak – kontynuował Jan Paweł II – to czy jesteście wśród tych, którzy Go przyjęli? W Nim jest moc ży-
cia”. Przez 3 dni młodzież świata przeżywała rekolekcje, które prowadzili biskupi, a do spowiedzi przystąpiło 
kilkaset tysięcy młodych, by dopiero po tym akcie pojednania z Bogiem, wyrzucenia z siebie brudów, przejść 
przez Drzwi Święte. Największe przeżycie towarzyszyło Mszy świętej na Tor Vergata. Młodzi, odpowiadając 
Ojcu Świętemu, skandowali wielokrotnie „kochamy ciebie!”. „Papież kocha was” odpowiadał Jan Paweł II. 
Całe spotkanie wypełnił taki radosny dialog papieża z młodymi. Na wielkich telebimach widać było także 
papieskie łzy. Zmęczony, ale szczęśliwy papież przewodniczył temu wielkiemu świętu wiary, a wespół z nim 
koncelebrowało Mszę świętą 600 kardynałów i biskupów oraz 6 tysięcy kapłanów.

To dzięki spotkaniom Jana Pawła II z młodzieżą zrodziła się nazwa „Pokolenie Papieża”. Faktycznie, milio-
ny młodych, którzy dorastali w blasku Jana Pawła II, otrzymało od świętego papieża siłę. On stał się dla nich 
największym autorytetem moralnym na ziemi. I choć jego nauka jest bardzo wymagająca, to towarzyszy jej 
zrozumienie, że tylko dzięki niej można odnaleźć sens życia, prawdziwą radość i godność ludzką. Oby tak było 
również w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podczas spotkania z papieżem Franciszkiem.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować omawianą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży 
– Kraków 2016. W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie konieczne jest stworzenie 
odrębnych przepisów prawnych mających na celu uregulowanie porządku przebiegu wspomnianego wydarzenia. 
Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników, których liczba może osiągnąć nawet 
2,5 miliona.

Należy podkreślić, że unormowania zawarte w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych nie regulują kwestii związanych z organizacją wydarzeń o charakterze religijnym. Taka sytuacja 
powoduje, że należy podjąć decyzję o unormowaniu Światowych Dni Młodzieży, ale także dostosować przepisy, 
które będzie można wykorzystać w przyszłości w przypadku podobnych wydarzeń o charakterze religijnym.

Omawiana ustawa przewiduje, iż to organizator Światowych Dni Młodzieży będzie musiał przygotować 
bardzo dokładny plan, także graficzny, określonych terenów obejmujący m.in. oznaczenia dróg dojścia i roz-
chodzenia się uczestników, drogi ewakuacyjne, drogi dla służb bezpieczeństwa, tj. Policji, Straży Pożarnej. 
Tak przygotowany plan musi zostać dostarczony w określonym czasie komendantowi głównemu Policji, ko-
mendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Światowe Dni 
Młodzieży organizowane są bowiem nie tylko przez miasto Kraków, ale także całe województwo małopolskie i 
miasto Częstochowę. Ze względu na obszar i charakter wydarzenia należy zadbać o jego prawidłowy przebieg, 
a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Właśnie głównie kwestia bezpieczeństwa jest omawiana w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych 
Dni Młodzieży – Kraków 2016. Projekt zakłada przyznanie m.in. Policji szczególnych uprawnień w zakresie 
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, ale także Straży Ochrony Kolei czy Żandarmerii Wojskowej. 
Przyznane uprawnienia mają charakter czasowy i po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży wygasną. Nie 
spowoduje to zwiększenia uprawnień wymienionych organów. Będą one przyznane jedynie na czas Światowych 
Dni Młodzieży.

Nadto omawiany projekt ustawy przewiduje na czas trwania Światowych Dni Młodzieży wyłączenie sto-
sowania przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień, których wartość jest niższa niż 
kwoty podane w przepisie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Zostaną one zamienione na 4 zasady, na jakich będą musiały się opierać zamówienia.

Powyższe argumenty są jedynie niektórymi, które przemawiają za pozytywnym zaopiniowaniem ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Projektowana ustawa przewiduje 
bowiem szereg rozwiązań, które mają tak naprawdę na celu zadbanie o bezpieczeństwo i bezawaryjny przebieg 
Światowych Dni Młodzieży. Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń, które będzie miało miejsce 
w Polsce, dlatego należy w sposób szczególny się przygotować na jego organizację. Planowane regulacje mają 
dotyczyć obszarów porządku publicznego, bezpieczeństwa medycznego, wsparcia podmiotów realizujących 
zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Reasumując: proponowana ustawa określa w sposób bardzo szczegółowy zakres organizacji tego wydarzenia 
i przedstawione są w niej rozwiązania mające na celu zadbanie o bezpieczny jego przebieg.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę zapytanie o wiarygodność informacji podanej przez „Gazetę 

Lubuską” dotyczącej zarządzenia likwidacji sekundników na skrzyżowaniach w polskich miastach ze względu 
na ich nielegalność.

Sekundniki zainstalowane są obecnie w wielu miastach w Polsce. Ich obecność wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa oraz efektywność ruchu drogowego. Stosowane są nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Na wielu polskich skrzyżowaniach jest długi czas oczekiwania na 
zielone światło, kierowcy w tym czasie mogą zgasić silnik, a nowe samochody posiadają wbudowany system 
wyłączania silnika w takiej sytuacji, są to zachowania proekologiczne. Koniec odliczania czasu światła zielo-
nego pozwala odpowiednio szybko zahamować, koniec odliczania czasu światła czerwonego – płynniej ruszyć.

Gazeta powołuje się na opinię ministerstwa, iż obowiązujące przepisy nie dopuszczają stosowania przed-
miotowych urządzeń w sygnalizacji świetlnej na drogach. W związku z tym proszę o wyjaśnienie sytuacji oraz 
o rozważenie argumentów za pozostawieniem sekundników na polskich skrzyżowaniach.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego na 77. posiedzeniu Senatu VIII kadencji dnia 24 czerwca 2015 r. 

jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszę o wprowadzenie zmian do zapisów zawartych w usta-
wie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 98, poz. 602) dotyczących nakazu 
skrętu w prawo na skrzyżowaniach.

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że w momencie poruszania się w ruchu drogowym i za-
palenia sygnalizatora kierunkowego z możliwością skrętu w prawo (tzw. strzałki kierunkowej) po uprzednim 
zatrzymaniu pojazdu kierowca warunkowo może skręcić w prawo.

Zmiana dotyczyłaby wprowadzenia zapisu pozwalającego na każdym skrzyżowaniu skręcić w prawo, mimo 
palącego się czerwonego światła, bez konieczności oznaczania zieloną strzałką. Jeżeli skrzyżowanie uniemoż-
liwia taki manewr, to na sygnalizatorze powinno być oznaczenie w postaci tablicy o zakazie skrętu w prawo 
na czerwonym świetle.

Skręt w prawo przy zapalonym czerwonym świetle z zieloną strzałką kierunkową czy też bez sygnalizacji 
świetlnej wymusza na każdym kierowcy zwrócenie uwagi na pieszych, rowerzystów i oczywiście samochody. 
Na większości skrzyżowań proceder ten trwa znaczną chwilę, a czasami blokuje to pas do skrętu w prawo, 
mimo że droga przejazdu jest pusta.

System wolnego skrętu w prawo istnieje np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie natężenie ruchu jest zdecydo-
wanie większe, a to rozwiązanie pozwala płynnie opuścić skrzyżowanie i wykonać manewr skrętu w prawo.

Takie rozwiązanie byłoby znacznym ułatwieniem na drogach polskich miast. W wielu przypadkach zielona 
strzałka zapala się tylko na chwilę i jedynie kilka pojazdów jest w stanie opuścić skrzyżowanie. Jest to duże 
ułatwienie, kiedy pas skrętu w prawo jest wydzielony, ale możliwość skrętu udrażnia skrzyżowanie także wtedy, 
kiedy tego pasa nie ma. W czasie moich rozmów z kierowcami oraz z policjantami rozwiązanie to spotkało się 
z ich pełną aprobatą.

W związku z tym wprowadzenie zmian w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zmianę przepisów dotyczących pobierania przez samorzą-

dy podatku od nieruchomości w momencie zaprzestania działalności gospodarczej lub ogłoszenia upadłości.
Obecne przepisy określają, iż firmy, które z różnych względów zaprzestały działalności gospodarczej, dalej 

są zobowiązane do płacenia podatku za daną nieruchomość. Powoduje to bezpośrednio pogłębienie bankructwa 
niedziałającego już podmiotu lub niszczenie majątku np. poprzez rozbieranie dachów, wyburzanie ścian czy 
całkowitą likwidację nieruchomości – wówczas podatek liczony jest od gruntu.

W niektórych krajach Unii Europejskiej podatek od nieruchomości nie obowiązuje przy prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej. Może jest to dobry przykład pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Może 
innym dobrym rozwiązaniem byłoby obniżenie stawek podatkowych stosowanych przez samorządy w przypadku 
gruntów oraz nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Proszę o przeanalizowanie powyższych sugestii i rozważenie zmiany przepisów dotyczących pobierania 
przez samorządy podatku od nieruchomości w momencie zaprzestania działalności gospodarczej lub ogłoszenia 
upadłości.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 78/89/V/2016, 79/89/V/2016, 80/89/V/2016 w spra-
wie zlecenia dokonania analizy wartości Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-
Zdroju, Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 
Niepełnosprawności w Ustroniu oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich istnieje realne 
zagrożenie sprzedaży wskazanych spółek prywatnym podmiotom.

Przedstawiciele pracowników oraz związków zawodowych podnoszą uzasadnione obawy, że po zmianie 
właściciela prywatny inwestor może działać na szkodę opisywanych placówek. Bezpośrednio do mojego biura 
zwrócili się pracownicy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Po przekształceniu ośrodka w spółkę z o.o. w 2014 r. 
zostali oni zobowiązani do stworzenia planu naprawczego. Został on opracowany i wdrożony przez zarząd 
uzdrowiska we współpracy z wszystkimi związkami zawodowymi i radą pracowników, a zatwierdzony przez 
radę nadzorczą oraz właściciela. Pracownicy zauważają, że w świetle podejmowanych działań naprawczych 
niezrozumiała jest uchwała o zbyciu udziałów. Ich zdaniem zamyka to drogę spokojnego i systematycznego 
rozwoju, a także nie daje czasu, by spółka stała się spółką niezależną, z własnym wypracowanym przycho-
dem (według założeń Długoletniego Planu Działalności i Rozwoju na lata 2015–2018 od 2018 r. Uzdrowisko 
Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. powinno przynosić zysk).

Znaczenie uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju – nie tylko dla regionu – jest ogromne. Atutem uzdro-
wiska jest doświadczony i wykwalifikowany personel. Duże znaczenie ma także kompleksowa infrastruktura 
przeznaczona do udzielania świadczeń medycznych. Bez wątpienia uzdrowisko w Goczałkowicach-Zdroju ma 
duży potencjał rozwojowy.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz efektywne działanie wskazanych ośrodków uzdrowiskowych, zwra-
cam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

1. Czy Zarząd Województwa Śląskiego konsultował zasadność sprzedaży wskazanych placówek 
z Ministerstwem Zdrowia?

2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia co do zasadności sprzedaży wskazanych ośrodków uzdro-
wiskowych?

3. Czy planowana sprzedaż jest lub będzie konsultowana z przedstawicielami strony społecznej, przedsta-
wicielami pracowników i związków zawodowych?

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Publikowane w drugiej połowie minionego roku statystyki dotyczące poziomu bezpieczeństwa dzieci w pol-

skich szkołach mogą napawać niepokojem. Taki stan rzeczy zastała Pani Minister po swoich poprzednikach. 
Po pierwsze, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że nadzór pracowników szkół nad uczniami nie 
jest wystarczający. Z ustaleń kontrolerów wynika, że w wielu szkołach nie prowadzi się regularnych kontroli 
bezpieczeństwa urządzeń szkolnych, a uczniowie są zmuszeni do przebywania w pomieszczeniach o niskim 
standardzie sanitarnym. Po drugie, w wielu szkołach od lat nie były prowadzone żadne remonty. Jako najwięk-
sze zagrożenia kontrolerzy wskazali śliskie i nierówne nawierzchnie podłóg, wystające progi, ciasne przejścia 
między pomieszczeniami. Dużo zastrzeżeń mieli też wobec przestarzałych i źle zabezpieczanych urządzeń 
w szkołach zawodowych.

Poprawie bezpieczeństwa w szkołach ma służyć ministerialny program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
Według oceny ekspertów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzednia edycja nie przyniosła jednak ocze-
kiwanych rezultatów. Według danych MEN najwięcej wypadków było w podstawówkach: w roku szkolnym 
2014/2015 było ich 31 tysięcy, a w poprzednim roku o 1 tysiąc mniej. W gimnazjach odnotowano ich 25,3 ty-
siąca, o 100 więcej niż w roku poprzednim. W szkołach podstawowych wypadkowi ulega 1 na 46 uczniów, 
a w gimnazjum – 1 na 70. Najczęściej do wypadków dochodzi na lekcjach w.f. – 44 tysiące przypadków, na 
drugim miejscu są przerwy międzylekcyjne. Aż 44 wypadki zakończyły się śmiercią dziecka. W porównaniu 
z poprzednim rokiem szkolnym to trzykrotny wzrost. O tych statystykach jeszcze przed wakacjami, a także 
po ostatnich wakacjach informowały m.in. Polska Agencja Prasowa (PAP) i największe tytuły wydawnicze.

Chcę zapytać o takie sprawy.
1. Czy od czasu opublikowania wyników kontroli podjęto w MEN jakiekolwiek starania o to, aby nakazać 

dyrektorom szkół położenie mocniejszego nacisku na efektywniejszy nadzór pracowników szkolnych nad 
uczniami? Być może podjęto inne starania, aby wskaźniki dotyczące wypadków w szkołach były niższe. Jeśli 
tak, to jakie to są działania.

2. Czy Pani Minister nie uważałaby za stosowne, aby zwłaszcza z samorządami, które bezpośrednio nadzo-
rują stan techniczny budynków szkolnych, opracować katalog minimum wytycznych, jakie mają obowiązywać 
w tychże budynkach, zwłaszcza tam, gdzie są prowadzone zajęcia wychowania fizycznego? Być może należy 
zaostrzyć i rygorystycznie wystandaryzować te kryteria.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przed kilkoma miesiącami starosta powiatu nowosądeckiego oddał do użytku nową obwodnicę zachod-

nią miasta Nowego Sącza, zaś przed kilkunastoma miesiącami zupełnie nową obwodnicę północną miasta 
wraz z drugim mostem nad Dunajcem oddał do użytku prezydent Nowego Sącza. Na obydwie te inwestycje 
mieszkańcy południowej Małopolski czekali niemal 30 lat. Nowe drogi pozwalają kierowcom jadącym od 
strony Krakowa, ominąć miasto Nowy Sącz i łatwo kierować się na południe, w stronę miejscowości leżących 
w Beskidzie Nowosądeckim i w stronę południowej granicy państwa. Są to znaczące ułatwienia komunikacyjne 
dla mieszkańców miast i gmin, takich jak chociażby Stary Sącz, Piwniczna, Rytro, Chełmiec, oraz kierowców 
jadących na Sądecczyznę od strony Limanowej. Są to również bardzo ważne ułatwienia dla mieszkańców 
samego Nowego Sącza.

Do pełni funkcjonalności obydwóch obwodnic brakuje jednak krótkiego odcinka łączącego 2 nowe drogi. 
Konieczne jest wybudowanie około półtorakilometrowego odcinka nowej drogi, który sprawi, że cały plan 
komunikacyjny na tym terenie zacznie funkcjonować w pełni wzorowo. Łącznicę między obwodnicami musi 
zbudować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak zauważają eksperci z powiatowego zarządu 
dróg i miejskiego zarządu dróg, wykupione są już tereny i wydane stosowne decyzje. Droga mogłaby powstać 
szybciej niż w 2 lata.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z takim pytaniem. 
Czy w najbliższym czasie można liczyć na to, że Pan Minister wraz z podległą ministerstwu GDDKiA roz-

ważą zapewnienie środków finansowych na zadanie, o którym mowa, tak aby zakończyć realizację kompletnego 
planu budowy obejścia komunikacyjnego miasta Nowego Sącza?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotra 
Stommy

Panie Ministrze!
Zapowiada Pan podjęcie prac nad tzw. wspólnym biletem, tj. nad stworzeniem takiego systemu wnoszenia 

opłat za przejazd koleją, w którym pasażer będzie zwolniony z konieczności identyfikacji przewoźników. 
Kiedy można się spodziewać wprowadzenia tego systemu w życie?

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
Dyskusja na temat wprowadzenia zmiany do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych trwa 

w Senacie od dłuższego czasu. W czasie VIII kadencji Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych (256.) poświęcone rozpatrzeniu wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków 
de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli NIK „Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych”.

Panie Ministrze, od co najmniej kilku lat mamy do czynienia z istnieniem olbrzymiego problemu organizacji 
na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych urządzanych przez zagranicznych operatorów w sieci internet. 
Krajowy rynek gier zdominowany jest przez operatorów szarej strefy działających w Polsce bez zezwolenia 
ministra finansów i oferujących szeroki wachlarz usług hazardowych. Zaledwie 9% rynku gier i zakładów 
w Polsce to rynek legalny. Reszta to czarny rynek. Nie ma obecnie skutecznej ochrony społeczeństwa polskiego, 
w tym przede wszystkim osób niepełnoletnich, przed szkodliwym wpływem nielegalnych i niepodlegających 
żadnej kontroli gier hazardowych urządzanych na terenie RP.

W związku z brakiem skutecznych regulacji w tym obszarze rynku niebotyczne straty ponosi Skarb Państwa, 
polski sport oraz legalnie działające na terenie RP firmy bukmacherskie. Według ostrożnych analiz w roku 2014 
z terenu Polski do zagranicznych podmiotów oferujących nielegalne gry na terenie Polski wypłynęło ponad 
6 miliardów zł (niestety z pominięciem budżetu RP). Tylko w roku 2014 z tytułu niezagospodarowanego po-
datku Skarb Państwa stracił około 720 milionów zł. Kolejnym z negatywnych aspektów tej sytuacji jest utrata 
płynności finansowej państwa na skutek jednostronnego wypływu gigantycznych pieniędzy do zagranicznych 
operatorów czarnego rynku liczonych w miliardach złotych rocznie.

Zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych kara za urządzanie gier bez wymaganego zezwolenia wynosi 
100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry. Jakie skuteczne czynności podjęło Ministerstwo Finansów 
poprzedniej kadencji w celu wyegzekwowania kary, o której mowa w art. 89 u.g.h., od zagranicznych nielicen-
cjonowanych przez MF organizatorów tychże gier na terenie Polski? Należy nadmienić, iż mowa tu o kwocie 
kilkudziesięciu miliardów złotych, licząc od dnia wejścia w życie przepisów u.g.h., tj. od 1 stycznia 2010 r. 
Niestety nie wpłynęła dotąd ani jedna złotówka.

Ministerstwo Finansów, pomimo posiadanej wiedzy na temat skali problemu nielegalnych gier hazardo-
wych w sieci internet, bagatelizowało problem. Nie podjęło żadnych skutecznych inicjatyw legislacyjnych 
i prawnych, które mogłyby go zminimalizować. Swoje działania skupiło głównie na obywatelach naszego kraju 
zamiast na źródle problemu, którym są zagraniczne podmioty nierespektujące polskiego prawa na terenie RP. 
Dopiero kontrola NIK z dnia 23 lutego 2015 r. obnażyła i jednoznacznie potwierdziła bezradność Ministerstwa 
Finansów i podległej jej Służby Celnej wobec czarnego rynku gier hazardowych. Z kontroli wynika wyraźnie, 
iż skuteczność Służby Celnej w zwalczaniu urządzania zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci internet 
bez zezwoleń była niska. Nie został tym samym osiągnięty cel założony przy uchwalaniu ustawy o grach ha-
zardowych. Pomimo wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwalczanie zjawiska nielegalnego 
urządzania zakładów wzajemnych organy Służby Celnej nie są w stanie zapobiec nielegalnemu urządzaniu 
oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci internet w sytuacji, gdy siedziby podmiotów 
urządzających nielegalne zakłady wzajemne oraz serwery wykorzystywane do organizowania tych zakładów 
w sieci internet znajdują się poza granicami RP. Funkcjonujące instytucje prawne nie zapobiegają organizowa-
niu zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci internet poza granicami RP i czerpaniu znacznych korzyści 
z tej działalności kosztem polskich przedsiębiorców działających na podstawie wydanych zezwoleń, a także 
kosztem budżetu państwa.

Obecną sytuację na rynku gier można uzdrowić, korzystając z dorobku innych państw członkowski UE, 
które problem szarej strefy rozwiązały poprzez blokowanie stron internetowych, na których urządzane są przez 
zagraniczne firmy gry hazardowe skierowane do obywateli, oraz blokowanie płatności odbywających się pomię-
dzy uczestnikami gier hazardowych a ich organizatorami. Wskazać w tym miejscu należy, że ten sposób walki 
z nielegalnym hazardem, usprawiedliwiony nadrzędnym interesem dobra publicznego, został wprowadzony 
w większości krajów UE (np. we Francji, Estonii, Grecji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech i w Hiszpanii), 
jak również znalazł poparcie w stanowisku Parlamentu Europejskiego przy okazji rezolucji w sprawie gier 
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hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, który „zaleca wymianę między 
państwami członkowskimi najlepszych praktyk w zakresie środków egzekucyjnych takich jak sporządzanie 
czarnych i białych list nielegalnych stron internetowych oferujących usługi hazardowe i blokowanie dostępu 
do nich”, a także „rozważenie możliwości blokowania transakcji finansowych tak, aby chronić konsumentów 
przed nielegalnymi operatorami”.

Skuteczne egzekwowanie prawa doprowadziło w wyżej wymienionych krajach do znaczącego zwiększenia 
wpływów do krajowych budżetów z tytułu podatku od gier oraz pozwoliło na wyeliminowanie szerzącej się 
patologii związanej z istnieniem szarej strefy gier hazardowych. Co najważniejsze, skuteczne egzekwowanie 
przepisów prawa pozytywnie wpłynęło na ochronę osób nieletnich, w tym dzieci, przed zagrożeniami zwią-
zanymi z uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych online.

Powyższe zagadnienie należy uznać za istotne z uwagi na ponoszone przez budżet państwa straty z tytułu 
podatków oraz koszty społeczne wiążące się z patologiami związanymi z grami hazardowymi w sieci internet 
organizowanymi poza jakąkolwiek kontrolą organów państwa. Warto podkreślić, że Polacy popierają walkę 
z nielegalnie działającymi witrynami hazardowymi – jak wskazują badania przeprowadzone przez Millward 
Brown w marcu 2014 r., zdecydowana większość Polaków (75%) jest przekonana, że nielegalne witryny hazar-
dowe powinny być blokowane, a zająć się tym powinny organy państwa (77% badanych). Aż 96% Polaków stoi 
na stanowisku, że osoby poniżej 18 roku życia powinny być chronione przed dostępem do hazardu w internecie.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciła się do mnie pani Katarzyna Bramorska-Lendzion o pomoc i ewentualne sprawdzenie i wyjaśnienie 

decyzji wydanej przez NFZ w Bydgoszczy w sprawie zerwania kontraktu NFZ z NZUM „Bra-Med”.
Od 2012 r. szpital posiadał umowę z NFZ o finansowanie usług medycznych z zakresu położnictwa i gi-

nekologii. Umowa obowiązywała do końca 2016 r. Co roku odbywały się negocjacje odnośnie do zakresu 
finansowania usług na następny rok. Przed złożeniem oferty do negocjacji na rok 2016 NFZ przeprowadził 
w szpitalu kontrolę, w czasie której stwierdzono niedociągnięcia administracyjne (np. brak harmonogramów 
pracy lekarzy), które w ocenie NFZ urosły do takich rozmiarów, że zagrażały zdrowiu i życiu pacjentek, wsku-
tek czego nie przedłużono finansowania na 2016 r. Całą administrację od samego początku prowadziła ta sama 
firma zewnętrzna i zawsze kontrakt był przedłużany, nie było uwag ze strony NFZ.

Zdaniem zainteresowanych wszystkie niedociągnięcia zostały usunięte. Jednak rozmowy z dyrektorem NFZ 
w Bydgoszczy nie odniosły żadnego skutku. Zainteresowani nie otrzymali szansy na likwidację niedociągnięć, 
chociaż w momencie prowadzenia rozmów z dyrektorem, zdaniem zainteresowanych, one już nie istniały, 
o czym poinformowano i zostało to przyjęte do wiadomości (pismo WKZR.7310.2.7.2015 z dnia 29 grudnia 
2015 r.). Jednocześnie zainteresowani twierdzą, że nie otrzymali szansy na tryb odwoławczy od decyzji, co jest 
sprzeczne z obowiązującym prawem.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie sprawy, gdyż w mojej ocenie Szpital Położniczo-
Ginekologiczny NZUM „Bra-Med” od początku świadczył usługi dla wszystkich osób ubezpieczonych najpierw 
w ramach kas chorych, a później NFZ. W czasie trwania kontraktu odbyło się około 6 tysięcy porodów oraz 
9 tysięcy zabiegów operacyjnych, a hospitalizowanych było około 25 tysięcy pacjentek.

Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie pacjent, u którego w 2013 r. zdiagnozowano nocną napadową hemoglobinurię. Od tego 

czasu pacjent ten jest pod opieką Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Przez cały czas zażywa leki sterydowe (enkorton). Terapia sterydowa niestety nie 
pomaga – stan choroby stale się pogłębia. Wraz z biegnącym czasem wzrasta częstotliwość hemolizy, a jej dłu-
gość niekiedy dochodzi do dwóch tygodni. Pacjent w tym okresie narażony jest na występowanie zakrzepicy. 
Aby temu zapobiec, codziennie przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, niestety nie bez skutków ubocznych. Dalsze 
leczenie sterydami jest wyniszczające dla organizmu. Jedyną terapią ratującą życie jest na chwilę obecną w na-
szym kraju przeszczep szpiku. Niestety, tutaj też są problemy – o ile potencjalni dawcy wyrazili chęć oddania 
szpiku, o tyle już dwukrotnie jako dawcy zostali zdyskwalifikowani z przyczyn zdrowotnych.

Istnieje skuteczny lek całkowicie zatrzymujący tę chorobę. Jest nim ekulizumab występujący pod nazwą 
Soliris. Lek ma dobre opinie lekarzy i potwierdzoną skuteczność. Niestety barierą są jego olbrzymie koszty. 
Choroba pacjenta zalicza się do ultrarzadkich, stąd prawdopodobnie tak wysoka cena leku. W sytuacji tego 
pacjenta zasadne byłoby jego stosowanie do czasu wytypowania kolejnego dawcy szpiku.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pomoc. Czy istnieje możliwość refun-
dacji leku o nazwie Soliris?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
1 września 1939 r. wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Atak był wynikiem odrzucenia przez Polskę żądań 

niemieckich, tj. włączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska, przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady 
i linii kolejowej przez Pomorze (między Brandenburgią a Prusami Wschodnimi) oraz przystąpienia do paktu 
antykominternowskiego (porozumienia niemiecko-japońskiego skierowanego przeciwko Międzynarodówce 
Komunistycznej). Niemcy zaatakowały Polskę z czterech stron: ze Śląska, Pomorza Zachodniego, Prus 
Wschodnich i ze strony Bałtyku. Wojska niemieckie dysponowały dwukrotną przewagą liczebną i kilkukrotną 
w uzbrojeniu i sprzęcie. Polska broniła się miesiąc. 3 września 1939 r. Wielka Brytania i Francja wypowie-
działy wojnę Niemcom. Nie pociągnęło to za sobą żadnych działań zaczepnych wobec Niemiec, ale konflikt 
polsko-niemiecki stał się w ten sposób konfliktem międzynarodowym. 17 września ze wschodu zaatakowała 
Armia Radziecka.

Przez wiele lat przyjmowano, że kampania wrześniowa rozpoczęła się od ostrzału Westerplatte. Z czasem 
w wyniku badań historycznych bazujących m.in. na wspomnieniach miejscowej ludności wskazano, że pierw-
sze niemieckie bomby spadły 1 września nie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście 
Gdańsku, ale na położony wtedy blisko granicy z Niemcami Wieluń. Niemieckie siły lotnicze Luftwaffe zbom-
bardowały miasteczko, niszcząc prawie doszczętnie zabudowania i infrastrukturę oraz zabijając setki ludzi.

Dla budowania tożsamości lokalnej badania nad tym ważnym dla całej Europy wydarzeniem są istotne 
i potrzebne. Chodzi o to, byśmy nadal uczestniczyli w odkrywaniu faktów ważnych dla nas samych, jak i dla 
przyszłych pokoleń. Wydaje się że obecny okres jest ostatnim momentem do ponownego odkrywania tamtych 
wydarzeń. W trakcie mojej pracy senatorskiej zwrócił się do mojego biura mieszkaniec gminy Krzepice w po-
wiecie kłobuckim, pan Romuald Cieśla, który jest pasjonatem lokalnej historii. Rozmówca zwrócił uwagę, 
że w świetle jego dociekań to ta przygraniczna wówczas miejscowość (Krzepice) była wraz z nieodległym 
Wieluniem jednym z pierwszych miasteczek zaatakowanych podczas wydarzeń wrześniowych. Jeśli te do-
ciekania zostałyby potwierdzone, w istotny sposób rzuciłoby to nowe światło na dzieje wspólnoty lokalnej. 
Dla samorządowców i wychowawców fakty te mogą stać się asumptem do budowy narracji uwrażliwiającej 
młodych ludzi na historię najnowszą.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o naświetlenie tej sytuacji przez służby historyczne 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Być może zdarzenia te są w jakiś sposób udokumentowane, może powstały 
na ten temat opracowania, które będą mogły przybliżyć wspólnocie lokalnej jej prawdziwą historię.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełno-
mocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2015 r., poz. 1866, opublikowany został tekst ustawy z dnia 25 wrze-

śnia 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. W swoim założeniu nowelizacja realizuje dwa zasadnicze cele: reguluje zagadnienia związane z wy-
stawianiem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz usuwa 
wątpliwości i uszczelnia system dokonywania obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a w szczególności doprecyzowuje warunki obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. obowiązek udokumentowania zakupu fakturą, uregulowanie płat-
ności w terminie oraz udokumentowania kwoty obniżenia przez nabywcę, jak również wskazuje obowiązki 
ewidencyjne sprzedającego. Założono także, że nowelizacja usunie wątpliwości interpretacyjne pojawiające się 
na tle obecnego brzmienia niektórych przepisów, zwolni zakłady opiekuńczo-lecznicze (analogiczne jak domy 
pomocy społecznej) z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzi 
zakaz egzekucji sądowej i administracyjnej środków zgromadzonych w zakładowym funduszu aktywności. 
Wejście w życie noweli przewidziano na dzień 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących legitymacji, 
które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.

W ustawie szczególne znaczenie dla środowisk pracodawców osób niepełnosprawnych ma art. 22, w którym 
przewidziano, że wpłaty na fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub pro-
dukcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników. W projekcie zaproponowano zmianę polegającą 
na tym, że wpłaty na fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, 
najmu, dzierżawy lub leasingu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniające-
go co najmniej 25 pracowników. W opiniach wskazywano, że wprowadzenie zaproponowanych zmian ma na 
celu usunięcie wątpliwości, wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości oraz uszczelnienie systemu 
dokonywania obniżenia wpłat na fundusz. W trakcie prac nad nowelą zmieniono także kwoty wykorzystania 
ulg przy wpłatach do funduszu.

Zaproponowane zmiany zmniejszyły zakres ulg w zakresie wpłat do funduszu i tym samym zwiększyły 
obciążenia finansowe przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Już w opiniach sporządzanych 
na etapie tworzenia noweli wskazywano, że „wejście w życie zaproponowanej zmiany może wpłynąć na poziom 
zatrudnienia, ponieważ przedsiębiorcy ze względu na wyższe koszty mogą być mniej zainteresowani zatrud-
nianiem osób niepełnosprawnych. W projekcie ustawy nie wskazano również przesłanek uznania wybranych 
usług, które uprawniają do ulgi. Należy podkreślić, że obecnie przedsiębiorcy bardzo często korzystają z leasingu 
i najmu. W związku z powyższym uniemożliwienie obniżenia wpłat na fundusz o koszty np. leasingu może 
mieć doniosłe znacznie dla decyzji przedsiębiorcy o zatrudnieniu. W związku z powyższym należy uznać, że 
zaproponowana zmiana ma istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorców zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne i może ona mieć wpływ negatywny na poziom zatrudnienia tej grupy pracowników”.

Jak wynika ze stanowiska Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych, PION, wyrażonej w korespondencji 
kierowanej do mnie i osobistej interwencji pana Sebastiana Stelmaszyka, tylko w przypadku tego podmiotu 
brzmienie art. 22 (zmiana wartości ulgi z 80% do 50%) wspomnianej ustawy może skutkować ograniczeniem, 
a w efekcie likwidacją, miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na powyższe zwracam się z prośbą o informację, czy podobne sygnały wpłynęły do biura 
pełnomocnika od innych podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę o in-
formację, czy w opinii biura pełnomocnika zapisy noweli korzystnie wpływają na system rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem możliwości ich zatrudnienia, i czy w pracach legislacyjnych jednostki 
przewiduje się jakiekolwiek korekty tego stanu.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenia skierowane do pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Adama Jassera

Jakość paliwa pozostającego w obrocie krajowym ma znaczenie nie tylko dla indywidualnych użytkow-
ników pojazdów mechanicznych, ale także, ze względu na możliwość jego fałszowania, dla całego systemu 
fiskalnego RP. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Został on 
utworzony w celu umożliwienia wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (DzU z 2014 r., poz. 1728). Ustawa ta implemen-
tuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów 
napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez 
statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG (DzUrz UE L 140 z 5 czerwca 2009 r., s. 88).

W założeniu celem systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest monitorowanie pod względem 
jakości paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przeciwdziałanie 
transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także gromadzeniu w stacjach zakładowych 
paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa. Zarządzającym syste-
mem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
natomiast kontrole jakości paliw prowadzi Inspekcja Handlowa. Poniżej wskazuję na kwestie, co do których 
proszę o odniesienie się i na które nie znalazłem pełnej odpowiedzi w raportach „Wyniki kontroli jakości paliw 
realizowanych przez Inspekcję Handlową” publikowanych na stronach internetowych UOKiK.

1. Proszę o analizę skuteczności prowadzonej kontroli paliw w latach 2013, 2014 i 2015 w układzie kwartalnym 
ze wskazaniem liczby kontroli, liczby pobranych próbek, ilości paliwa zakwestionowanego przez inspektorów 
Inspekcji Handlowej.

2. Proszę o informację dotyczącą wyników kontroli. Ile spraw w latach 2013, 2014 i 2015 dotyczących nie-
prawidłowych parametrów paliwa pozostającego w obrocie na stacjach benzynowych trafiło do prokuratury/ 
sądu i jaka była skuteczność prowadzonych spraw, tzn. ile spraw zostało przez kontrolujących wygrane?

3. Bardzo proszę o ocenę skuteczności istniejącego systemu monitorowania rynku paliw. Czy w ostatnich 
latach skuteczność systemu zwiększyła się, czy się zmniejszyła? Jakie są główne mankamenty systemu, które 
należałoby poprawić na drodze prawej (poprzez nowelizację ustawy, rozporządzeń) oraz organizacyjnej (w ra-
mach współpracy UOKiK, IH, prokuratora i innych instytucji)?

4. Czy prawdą jest, że paliwo do badań pobierane jest przez inspektorów Inspekcji Handlowej wyłącznie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, i że paliwa do prób nie pobiera się w soboty, niedziele, jak 
również w dni świąteczne?

5. Czy system monitoringu był przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, a jeśli tak, to jakie były 
wnioski pokontrolne, zalecenia i jak je zrealizowano (można załączyć raport)?

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Państwa z prośbą o skuteczne wyjaśnienie sprawy, z którą zwróciła się do mojego biura 

interesantka, pani M. M. (obecnie S.), zamieszkała (…).
Przedmiotem w sprawie jest paczka, której zawartość stanowi skompletowana dokumentacja dotycząca 

spadku, o który pani M. M. ubiega się od 2011 r.
Dokumenty zgromadzone przez Niemiecki Czerwony Krzyż w Niemczech zostały przesłane przez tę orga-

nizację Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Jednak od 2011 roku Polski Czerwony Krzyż przetrzymuje paczkę 
z dokumentacją, a wszelkie próby jej odzyskania przez wiele lat kończyły się fiaskiem, nieuzasadnionym oporem 
oraz pokrętnymi, nic niewnoszącymi tłumaczeniami strony niemieckiej, zbywającymi panią M. M. Niestety ta 
sytuacja trwa do dnia dzisiejszego.

Uważam, że przetrzymywanie przez wiele lat w niewyjaśnionych okolicznościach ważnych dla osoby za-
interesowanej dokumentów jest bezzasadne i absurdalne.

W związku z tym proszę, aby Polski Czerwony Krzyż wyjaśnił przyczyny niewydania dotąd paczki z do-
kumentami Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którą przetrzymuje, oraz wskazał powody tej porażającej 
opieszałości i zwlekania z odpowiedzią.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Podczas ostatniego dyżuru senatorskiego zgłosili się do mnie przedstawiciele wykładowców Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, informując o nieprawidłowościach w sprawie podjętych uchwał do-
tyczących konkursu na stanowisko rektora i prorektorów PWSZ w Płocku oraz kosztów uczelni. Wszystkie 
zastrzeżenia zostały wymienione w pismach skierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 
i 25 lutego 2016 r., które dołączam do oświadczenia. 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do nich.

Z poważaniem 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio media, np. serwis informacyjny radiowej Trójki, podały informację, jakoby w projekcie zmian 

ordynacji podatkowej przewidziany był stopniowy wzrost kwoty wolnej od podatku o 1 tysiąc zł rocznie oraz 
zróżnicowanie kwoty wolnej w zależności od dochodów podatnika. Docelowo miałaby ona wynosić od 3 tysięcy 
100 zł (dla zarabiających najwięcej) do 8 tysięcy zł (dla zarabiających najmniej).

Ten drugi pomysł wydaje się dużym krokiem wstecz, jeśli chodzi o prostotę i transparentność systemu po-
datkowego. Zwłaszcza że mamy system podatkowy z progami podatkowymi i można ten sam (matematycznie) 
efekt osiągnąć poprzez dostosowanie progów.

Bardzo proszę o informację, czy wspomniane doniesienia są prawdziwe oraz czy ministerstwo rozważało 
również negatywne konsekwencje nadmiernej komplikacji systemu (np. więcej osób nie będzie umiało samo-
dzielnie się rozliczyć ani nawet oszacować swojego podatku; wzrośnie efekt lęku przed wzrostem zarobków 
w obawie przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, dotychczas świetnie znany np. podopiecznym 
opieki społecznej; wzrośnie nieufność społeczna do państwa polskiego i zostaną postawione zarzuty o celowe 
komplikowanie procedur).

Dodatkowo chciałbym zapytać, jak wspomniane doniesienia mają się do wcześniejszych, zapowiadających 
zastąpienie PIT i składki ZUS jednym podatkiem od pracy.

W którą stronę podąża „strategiczna wizja” reformy opodatkowania pracy?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
1 stycznia br. weszła w życie przygotowywana jeszcze przez poprzedni rząd reforma rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych zmieniająca je w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Reforma miała 
za zadanie uporządkować strukturę tych jednostek, zmienić formę zatrudnienia pracowników (z dotychczasowej 
Karty Nauczyciela na warunki kodeksu pracy), a także zakończyć spór o podstawę prawną funkcjonowania 
wspomnianych jednostek i tym samym ważność wydawanych opinii, często kluczowych np. w sprawie usta-
nowienia opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu rodziców.

Zaangażowani w sprawę obywatele i członkowie związków zawodowych zgłaszają mi jednak, że reforma 
jest mocno niedopracowana. Mam tu na myśli zwłaszcza następujące kwestie.

– System przeliczania starych wynagrodzeń na nowe pozostawia szerokie pole do interpretacji i jest bardzo 
różnie interpretowany przez prezesów sądów. Stare wynagrodzenie składało się z podstawy mnożonej przez wy-
sługę lat i dwóch dodatków. Nowe ma być średnią wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, ale bez uwzględniania 
wysługi lat. W niektórych sądach przepis ten jest interpretowany tak, że całe wynagrodzenie, również dodatki, 
pomniejsza się o wspomniany wskaźnik, co sprawia, że dłużej pracujący pracownicy mają finalnie mniejsze 
pensje niż ci z krótszym stażem, co wydaje się sprzeczne z dotychczasowymi praktykami i uzasadnieniami.

– Nowe przepisy nie dają jednoznacznie prezesom sądów prawa do ustanawiania warunków godzin pracy 
pracownikom, w tym zadaniowego czasu pracy. Często utrudnia to pracę, gdyż zespoły, których członkowie 
w zeszłym roku pracowali 24 godziny w tygodniu, a od tego roku pracują 40 godzin w tygodniu, często nie 
dysponują bazą lokalową, by zapewnić miejsca do pracy. Zwłaszcza że specyfika wykonywanej pracy naka-
zuje zamknąć się z badaną osobą w osobnym, przystosowanym do tego pomieszczeniu. Zespoły mają obecnie 
dużo pracy (na zlecone przez sąd badanie czeka się średnio ok. 4 miesięcy). Tym bardziej warto pomyśleć, jak 
zoptymalizować ich pracę.

W wielkim uproszczeniu praca pracowników zespołów polega na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu 
na ich podstawie opinii dla sądów.

Często wymieniany jest problem, że badanie trwa ok. 5 godzin, tak więc pracownik jest w stanie umówić 
tylko jedno na dany dzień pracy. Gdyby zezwolić na pracę zadaniową lub sumowaną do 40 godzin w ciągu 
tygodnia, można by takich badań przeprowadzić więcej.

Następnym problemem jest częste niezgłaszanie się osób umówionych na badania, co destabilizuje pracę 
i wydłuża kolejki. Gdyby stworzyć możliwość umawiania więcej niż jednego badania dziennie, mogłoby to 
przyspieszyć pracę.

Kolejnym problemem zespołów jest to, że przed wdrożeniem reformy wielu pracowników ze znacznym 
stażem, korzystając z przywilejów Karty Nauczyciela, odeszło na wcześniejsze emerytury. Tym samym część 
ośrodków, a obecnie zespołów, została bez kierowników. Nowe przepisy nie są precyzyjne w sprawie ustana-
wiania kierowników, a także wynagradzania ich za dodatkową pracę (kierownik ma te same obowiązki co 
jego podwładni oraz obowiązki kierownicze), co może w dalszej perspektywie zaowocować utrzymującymi się 
wakatami i problemami w skłonieniu doświadczonych pracowników do starania się o stanowiska kierownicze.

Dlatego kieruję do Pana Ministra pytanie, czy znane są mu przedstawione tu problemy pracowników sądow-
nictwa rodzinnego i czy są plany uszczegółowienia wspomnianych przepisów lub jednoznacznego przekazania 
spraw w kompetencje prezesów sądów.

Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Tragedia, która wydarzyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 6 na 7 marca 2016 r.) w szpitalu im. 

Świętej Rodziny, podobnie jak sprawa profesora Bogdana Chazana, mająca miejsce w tym samym warszawskim 
szpitalu w 2014 r., znów stawia nam pytania o klauzulę sumienia.

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, przyjętej 7 grudnia 2000 r., podczas posiedzenia Rady 
Europejskiej w Nicei, przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, uznano prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym sumieniem.

7 października 2010 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję nr 1763 pt. „Prawo do 
sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej”, w której podkreślono prawo pracowników placó-
wek służby zdrowia do odmowy pomocy przy zabiegach, które mogą spowodować śmierć zarodka lub płodu 
ludzkiego. W większości krajów Unii Europejskiej klauzula sumienia regulowana jest przez ustawy krajowe 
bądź kodeksy etyczne zawodów medycznych. W Polsce jednak żadne ze wspomnianych rozwiązań nie znajduje 
zastosowania.

W związku z tym chciałbym skierować do Pana Ministra następujące pytanie: czy w polskim systemie 
prawnym planowane jest uwzględnienie kwestii klauzuli sumienia dla całych jednostek medycznych (np. szpi-
tali) lub pracowników pełniących funkcje urzędników (dyrektorów, ordynatorów), która, jako że obowiązuje na 
poziomie Unii Europejskiej, powinna być także implementowana do systemów prawnych krajów członkowskich?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski



178
13. posiedzenie Senatu w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krystiana Probierza, Grzegorza Peczkisa i Wojciecha Piechę

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Zwracamy uwagę na konieczność uporządkowania zasad przyznawania emerytom górniczym deputatu 
węglowego, jak również na kwestię jego wielkości.

W trudnym dziele uporządkowania naszego górnictwa węglowego wspomniana sprawa nie jest zapewne 
najważniejsza, jednakże dla większości emerytów ma podstawowe znaczenie dla ich sytuacji bytowej.

Obowiązująca ustawa uchwalona w poprzedniej kadencji istotnie poróżniła środowisko górników, co w przy-
szłości może prowadzić także do niepokoju społecznego.

Deputat węglowy przyznawany jest aktualnie kilku grupom zawodowym, m.in. emerytom z kopalń zlikwi-
dowanych, emerytom innych branż itd. W przypadku niektórych kopalń część emerytów górniczych otrzymuje 
deputat węglowy wypłacany przez ZUS, a odchodzące w tym samym czasie na emeryturę osoby pobierające 
talony na węgiel zostały ich pozbawione.

Według organizacji związkowych zróżnicowana jest także sytuacja emerytów i rencistów górniczych 
w spółkach węglowych:

– Kompania Węglowa S.A. – emeryci całkowicie pozbawieni deputatu,
– Katowicki Holding Węglowy S.A. – deputat zawieszono na okres 3 lat,
– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – brak jednoznacznego stanowiska,
– Bogdanka S.A. – pełna realizacja świadczeń.
Jesteśmy przekonani, że przedstawiona sytuacja w zakresie deputatów węglowych wymaga koniecznego 

podjęcia działań zmierzających do uporządkowania tej tematyki.

Krystian Probierz 
Grzegorz Peczkis 
Wojciech Piecha
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełno-
mocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do likwidacji miejsc pracy osób 
niepełnosprawnych.

Organizacje zrzeszające niepełnosprawnych zwróciły uwagę na możliwość likwidacji ich miejsc pracy 
w związku z nowelizacją ustawy w Sejmie poprzedniej kadencji.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. W Sejmie poprzedniej kadencji, w dniu 25 września 
2015 r., przegłosowano nowelizację wspomnianej ustawy. Zmieniony został art. 22, a tym samym obniżono 
wysokość ulg we wpłatach na PFRON z wysokości 80% do wysokości 50% wpłaty na fundusz, do której zo-
bowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

Zapisy wspomnianego art. 22 są niezwykle ważne, szczególnie dla najciężej poszkodowanych osób nie-
pełnosprawnych. Jest on istotnym elementem prozatrudnieniowym poprzez uprzywilejowanie pracodawców 
zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w związku z prawem 
stosowania ulg we wpłatach na PFRON przy sprzedaży produktów lub usług kontrahentom, z którymi tacy 
pracodawcy współpracują.

Według organizacji, które wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, wprowadzona zmiana może 
skutkować likwidacją nawet kilkunastu tysięcy miejsc pracy, szczególnie dla najciężej poszkodowanych osób 
niepełnosprawnych.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zdzisława Pupę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie informacjami o nieprawidłowościach związanych z działaniami or-

ganów kontrolnych wymierzonymi w polskich przedsiębiorców korzystających z legalnej usługi outsourcingu 
pracowniczego zwracam się z prośbą o ich zweryfikowanie i zajęcie stanowiska.

Z relacji osób, które korzystały z wymienionej usługi, wynika, że polscy przedsiębiorcy jako strony umów 
z agencjami zatrudnienia wywiązywali się sumiennie z ich postanowień, wpłacali do kasy agencyjnej wszystkie 
należności, które wynikały z zawartych przez nich umów, wypłacali pensje, opłacali składki ZUS i wszelkie 
podatki. Obecnie organy kontrolne nakazują wpłacenie tych samych należności po raz drugi. Dla kilkuset 
polskich małych i średnich przedsiębiorców oznacza to szybkie bankructwo.

Działania urzędników skarbowych i ZUS doprowadziły do nieegzekwowania od agencji zatrudnienia należ-
ności należnych Skarbowi Państwa, których wielkość szacuje się na kwotę blisko 185 milionów zł należności 
głównej bez odsetek.

Prowadzone przez organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania skutkują tym, że 
urzędnicy podważają ważność umów tylko tych przedsiębiorców, którzy korzystali z usług 4 agencji zatrudnie-
nia – Royal spółka z o.o., K.U.K.-E.F.I. Internationale Logistyk + Handels + Beteiligungs + Vervaltungs Polska 
spółka z o.o., „SAC-MET” Swiss-American Investment Fund spółka z o.o. i Centrum Niderlandzkie spółka 
z o.o., nie podważają natomiast analogicznych umów zawartych przez kilkadziesiąt tysięcy innych przedsiębior-
ców, korzystających z tych samych usług outsourcingowych świadczonych przez inne agencje, które obecnie 
zatrudniają legalnie w Polsce ponad 700 tysięcy osób.

Działanie organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może doprowadzić do bankructwa 350 
przedsiębiorców i likwidacji w tych firmach nawet 25 tysięcy miejsc pracy. Doprowadziłoby to do katastrofy 
na rynku pracy, szczególnie w małych miastach i na wsiach. Na skutek upadłości przedsiębiorców zwiększy 
się liczba bezrobotnych, co pociągnie za sobą znaczne wydatki z budżetu państwa z tytułu wypłat zasiłków dla 
osób, które stracą pracę, zapomóg dla członków ich rodzin oraz innych działań osłonowych.

Wszystkie podane informacje mogą wskazywać na to, że urzędy skarbowe ignorują przepisy prawa i kierują 
się pozamerytorycznymi przesłankami. W związku z tym wskazane byłoby podjęcie działań kontrolnych w celu 
wykrycia i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zbadanie opisanej sprawy i zajęcie stanowiska 
przez Szanownego Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku i poważania 
Zdzisław Pupa
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zdzisława Pupę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w bulwersującej wielu Polaków kwestii orzecznictwa lekarzy 

ZUS i jego skutków dla wielu Polaków, a w konsekwencji też dla budżetu państwa. Chodzi o to, który z lekarzy 
wydaje decyzję nadrzędną w kwestii oceny zdolności do pracy, taką, która może być bezwzględnie stosowana 
wobec opinii innych lekarzy.

W trakcie interwencji senackich zgłosił się do mnie pan W. S., człowiek od wielu lat zmagający się z wie-
lorakością problemów zdrowotnych, rodzinnych, a od kilku lat z bezdusznością ZUS jako instytucji mającej 
na celu wspomaganie osób, których długoletnia praca, a czasem także zdarzenia życiowe doprowadzają do 
momentu, gdy wymagają pomocy państwa. Ten 55-letni mężczyzna, ojciec 4 dzieci w wieku od 16 do 24 lat, 
z wykształceniem zawodowym, jest obecnie bezrobotny bez prawa do świadczeń; po 2 zawałach STEMI mięśnia 
sercowego, po epizodzie NZK w mechanizmie VF i kilkukrotnych PCI – Cx, RCA, D1 z dodatnim wynikiem 
EXT; po obustronnym zabiegu leczenia przepukliny pachwinowej K40.9; po operacyjnym leczeniu żylaków 
z przewlekłym owrzodzeniem podudzi; po TURT raka pęcherza moczowego, ze wskazaniem wykonywania 
regularnych dalszych badań histopatologicznych; ze stwierdzonym niedosłuchem UP i UL > 40 dB i trwałym 
uszkodzeniem słuchu; neurologicznie z zaawansowaną spondylozą TH i L-S, ostatnio zakwalifikowany do 
leczenia operacyjnego kręgosłupa odcinka szyjnego, któremu nie poddał się z obawy przed trwałym upośle-
dzeniem ruchowym. Po drugim zawale miał przyznane świadczenie rentowe, które odebrano mu po połowie 
roku, po czym dwukrotnie starał się o rentę i dwukrotnie otrzymywał odmowę, także po złożeniu stosownego 
sprzeciwu i odwołania.

Obecnie jest w sytuacji bez wyjścia ‒ bez zgody lekarza pierwszego kontaktu na podjęcie pracy, bez zgo-
dy lekarzy specjalistów na wykonywanie pracy i bez zgody lekarzy orzeczników, ale z orzeczeniem „nie jest 
niezdolny do pracy”.

Patologia, z którą spotkał się pan W. S., nie jest tylko jego udziałem. Dotyka ona wielu innych ludzi zgłasza-
jących się do mnie w trakcie interwencji senackich, ale jego przypadek jest sztandarowym przykładem dualizmu 
interpretacji przepisów i jawnego naruszenia zasad sprawiedliwości społecznej państwa prawa.

W żadnym analizowanym akcie prawnym z zakresu ubezpieczeń społecznych nie znalazłem zapisów 
o odpowiedzialności lekarzy orzeczników za swe decyzje lub ich nadrzędności nad opiniami lekarza POZ czy 
lekarza medycyny pracy. W efekcie każdy z nich, wydając swe opinie w ramach obowiązującego prawa i będąc 
przeświadczony o ich słuszności, pozbawia pana S. i wielu podobnych mu ludzi prawa do pracy, do świadczeń, 
do życia w społeczeństwie, spychając ich na margines, w szarą strefę lub na garnuszek pomocy społecznej.

Dwoje najstarszych dzieci pana S. w zeszłym roku musiało przerwać studia i udać się w celach zarobkowych 
do Wielkiej Brytanii, pozostała dwójka w obecnej sytuacji jest bez takich szans. Jedynym żywicielem rodziny 
pozostaje jego żona, pielęgniarka w lokalnym szpitalu powiatowym, także z własnymi problemami zdrowotnymi.

Pomijając oględnie kwestię dostępności do świadczeń w ramach poradni specjalistycznych, kosztów i termi-
nów niektórych zabiegów, możliwości finansowych dalszego leczenia, pytam, jaka jest możliwość aktywizacji 
zawodowej pana W.S. i innych jemu podobnych ludzi. 

Jakie są zastrzeżenia lekarzy orzeczników przy wydawaniu decyzji o zdolności do pracy (np. ograniczenie 
dźwigania ciężarów ze względu na schorzenie kręgosłupa, wykonywania pracy stojącej przy żylakach itd.)? 
Czyżby chory nagle stawał się zupełnie zdrowy? 

Czy przepisy art. 12 (szczególnie ust. 3) i art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są aktualnie stosowaną wykładnią prawa, czy też tylko martwym zapisem? 

Czy skutki finansowe wynikające z takich decyzji nie są w efekcie bardziej obciążające dla budżetu państwa, 
choćby z tytułu ryzyka kolejnego leczenia, np. psychologicznego, udzielania pomocy społecznej, degradacji 
zawodowej (brak jakiejkolwiek skutecznej aktywizacji tego typu osób w urzędach pracy), emigracji zarobkowej, 
a przede wszystkim nieodwracalnego spadku zaufania do instytucji państwa?

Zdzisław Pupa
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Jeszcze raz bardzo proszę Pana Ministra o ponowne rozpoznanie sprawy pani J. D. oraz o przysłanie 

uwierzytelnionych kopii wyjaśnień adwokata H. T. oraz innych dokumentów, na podstawie których zostały 
udzielone odpowiedzi.

Przypominam, że dostałem niewystarczające wyjaśnienia ministerstwa z 9 czerwca 2015 r., 21 lipca 2015 r. 
i 15 października 2015 r. Ostatnio wystąpiłem z wnioskiem 24 grudnia 2015 r., ale nie otrzymałem jeszcze 
odpowiedzi od Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
Swego czasu jako senator z Częstochowy pomagałem opuścić areszt panu B. Z. (sygn. akt XVI K 846/12), 

który będąc naczelnikiem urzędu skarbowego w Częstochowie, stał się obiektem nalotów służb ABW. Nigdy 
niczego nie zakwestionowano, jednakże w grudniu 2005 r. został zatrzymany przez ABW i osadzony w areszcie 
w Katowicach. Postawiono mu następujące zarzuty:

1. W okresie od sierpnia do października 1999 r. w Częstochowie, działając czynem ciągłym, jako funkcjona-
riusz publiczny, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Częstochowie, przyjął od M. B. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 10 ty-
sięcy zł, to jest zarzut z art. 228 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. W okresie od marca do sierpnia 2004 r. w Częstochowie, działając czynem ciągłym, jako funkcjonariusz 
publiczny, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Częstochowie, zażądał od pracowników firmy TFA Poland sp. z o.o. w Częstochowie wręczenia mu korzyści 
osobistej w postaci bezpłatnego użytkowania samochodów osobowych należących do TFA Poland, uzależniając 
od tego zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec tego podmiotu przez Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Częstochowie, a następnie co najmniej siedmiokrotnie przyjął korzyść osobistą w postaci 
bezpłatnego użytkowania samochodów osobowych należących do TFA Poland, to jest zarzut z art. 228 §4 k.k. 
w zw. z art. 12 k.k.

3. W okresie od lutego do lipca 2004 r. w Częstochowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
jako funkcjonariusz publiczny, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie, nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem przez ten urząd 
postępowania egzekucyjnego przeciwko Stowarzyszeniu Handlowców „Jagiellończycy”, działając w ten sposób 
na szkodę Skarbu Państwa, to jest zarzut z art. 231 §2 k.k.

4. W okresie od lutego do lipca 2004 r. w Częstochowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
jako funkcjonariusz publiczny, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie, nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem przez ten urząd 
postępowania, na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (DzU z 1993 r. nr 55, 
poz. 250, z późn. zm.), przeciwko podmiotowi o nazwie Cegbud, działając w ten sposób na szkodę Skarbu 
Państwa, to jest zarzut z art. 231 §2 k.k.

5. W październiku i listopadzie 2003 r. w Częstochowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
jako funkcjonariusz publiczny, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie, nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem przez ten urząd 
postępowania restrukturyzacyjnego, z wniosku podmiotu o nazwie Petrobel, działając w ten sposób na szkodę 
tego podmiotu i Skarbu Państwa, to jest zarzut z art. 231 §2 k.k.

Zarejestrowano to pod nr akt Ap II Ds. 18/02/S, co znaczyło, iż sprawa została włączona do już prowa-
dzonego postępowania dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej. Dodatkowym argumentem na jego 
niekorzyść było zeznanie świadka koronnego M. B., od którego to przyjął rzekomo w urzędzie skarbowym 
korzyść majątkową w wysokości 10 tysięcy zł. Kwota ta została mu wręczona w kilku ratach. Świadek przy-
chodził ponoć do urzędu, nie będąc przez nikogo widzianym i wychodził tajnym wyjściem. Dopiero po 
jakichś 8 latach prokurator R. P., prowadzący sprawę, pofatygował się, aby przeprowadzić wizję lokalną 
w urzędzie, i prawdopodobnie stwierdził, że okoliczności przyjęcia łapówki odbiegały od rzeczywistości, 
gdyż w sekretariacie zawsze przebywały 2 osoby i nie było tajnego wyjścia. Ze względu na fakt, iż wspo-
mniany świadek stał się niewygodny dla prokuratora, otrzymał paszport oraz wizę i wyjechał do Australii. 
Do kraju wróciły w 2015 r. jego zwłoki. Wówczas to prokurator umorzył zarzut przyjęcia korzyści od świadka 
koronnego, którego oskarżony, swoją drogą, nigdy nie widział. Wcześniej, bo chyba w 2008 r., wyłączono 
jego sprawę do odrębnego postępowania jako Ap V ds. 21/11/s, a więc wyłączono go z grupy przestępczej. 
W areszcie spędził 17 miesięcy. Traktowany był jak najgorszy przestępca. Każde wyjście poza teren aresz-
tu odbywało się zgodnie z wszelakimi zasadami stosowanymi wobec najniebezpieczniejszych złoczyńców, 
tj. przy zastosowaniu kajdan ograniczających ruchy rąk i nóg. Mało tego, gdy odmówił prokuratorowi przy-
znania się do postawionych zarzutów, ten któregoś dnia zatrzymał jego syna, studenta prawa i administracji 
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Uniwersytetu Śląskiego. Zatrzymanie syna „zbiegło” się z dniem posiedzenia w sprawie przedłużenia mu 
aresztu. Mimo iż prokurator zwolnił syna jeszcze przed posiedzeniem sądu, na sprawie poinformował sędziego, 
że sprawa jest rozwojowa, bo zatrzymano syna.

Akt oskarżenia dwukrotnie zwracany był panu prokuratorowi przez sąd w Częstochowie. Za każdym ra-
zem pan prokurator przetrzymywał akta po kilka lat. Sąd niejednokrotnie zwracał uwagę panu prokuratorowi 
na przewlekłość postępowania, jednak nie odniosło to żadnego skutku. Dopiero w wyniku złożenia skargi na 
przewlekłość postępowania sąd przyznał Z. i jego synowi odszkodowanie, uznając, że sprawa trwa na tym 
etapie zdecydowanie za długo.

Od momentu zatrzymania B. Z. mija 11 rok. Jako oskarżony nie przyznał się do popełnionych czynów, gdyż 
ich nie popełnił. Zbierałem opinie na jego temat bezpośrednio w urzędzie i u jego zwierzchników. Osobistych 
poręczeń za niego udzielili: bp A. D.; o. paulin J. T., były generał zakonu ojców paulinów; dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach J.P.; NSZZ „Solidarność” Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie; 
wielokrotni mistrzowie Polski i świata w lataniu precyzyjnym J. D. oraz W. S.

Panie Ministrze, dość już poniewierania niewinnego człowieka. W areszcie nabawił się wielu chorób. 
A wszystko stało się z powodu działań prokuratora R. P., który za wszelką cenę starał się i nadal się stara 
udowodnić mu winę. 

Uprzejmie proszę o zajęcie się tą sprawą.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zapewnienie wysokiej jakości publicznego transportu zbiorowego obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej jest 

jednym z głównych zadań samorządów, jakie zostały doprecyzowane m.in. w nowelizacji ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym (DzU 2015, poz. 1440). W ocenie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) 
obecnie obowiązujące regulacje powinny zostać uzupełnione o możliwość ustanowienia przez organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego tzw. prawa wyłącznego jako rekompensaty dla operatorów z tytułu świad-
czenia usług na nierentownych liniach komunikacyjnych.

Przedstawiciele lubuskich gmin podkreślili, że zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119J/
b9 i (EWG) nr 1107/70 przewidziano możliwość podjęcia przez właściwy organ decyzji o przyznaniu prawa 
wyłącznego w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. Dlatego też, zgodnie 
z tym rozporządzeniem, wyłączne prawo powinno dawać podmiotowi świadczącemu usługi publiczne możli-
wość świadczenia niektórych usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej 
sieci lub na danym obszarze, z wyłączeniem innych podmiotów świadczących tego typu usługi.

Od 1 marca 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która 
w art. 20 określa, że „operatorowi nie przyznaje się prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 1370/2007”. Pragnę również podkreślić, że Polska jest obecnie jedynym krajem Unii Europejskiej, który 
wykluczył możliwość stosowania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego prawa wyłącznego 
będącego formą rekompensaty dla operatorów świadczących swoje usługi transportowe na nierentownych 
liniach komunikacyjnych. W ocenie członków ZGWL powyższy stan rzeczy jest nieuzasadniony i szkodliwy 
dla wszystkich rodzajów operatów, w tym przede wszystkim dla gmin, ponieważ dzięki możliwości stosowania 
prawa wyłącznego organizatorzy publicznego transportu zbiorowego mogliby zagwarantować operatorom pu-
blicznym wyłączność świadczenia usług transportowych na danym obszarze, a więc nie tylko na liniach nieren-
townych, ale i na liniach rentownych. Według ZGWL stworzenie takiego instrumentu pozwoli zagwarantować 
operatorom możliwość wyłącznego czerpania zysków z linii rentownych, czym będą mogli rekompensować 
straty poniesione na liniach nierentownych. Tym samym zminimalizowaniu ulegnie obowiązek wyrównywania 
tych strat przez organizatora.

Szanowny Panie Ministrze, w aktualnym stanie prawnym, tj. wobec braku możliwości stosowania prawa 
wyłącznego, linie rentowne mogą być obsługiwane przez dowolną liczbę przewoźników komercyjnych, przez 
co operator nie osiąga zysków, jakie mógłby osiągnąć będąc jedynym przewoźnikiem. Tym samym nie generuje 
wpływów, którymi mógłby rekompensować swoje straty na liniach nierentownych, które z przyczyn rynkowych 
nie są obsługiwane przez innych przewoźników. Brak możliwości stosowania powyżej opisanego mechanizmu 
rekompensaty strat na liniach nierentownych powoduje zdecydowany wzrost kosztów obsługi. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego w tym oświadczeniu problemu.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego swoim stanowiskiem z dnia 19 listopada 2015 r. zwrócił 

moją uwagę na problem związany z wydawaniem kart zgonu. Samorządowcy wskazują, że zadanie to oraz jego 
finansowanie powinny być niezwłocznie uregulowane poprzez wprowadzenie zmian w ustawie o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych oraz poprzez wprowadzenie nowego rozporządzenia wykonawczego.

W szczególności należy wskazać sposób i źródło finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem zgonu. 
Jak zwracają uwagę przedstawiciele lubuskich powiatów, w obecnym stanie prawnym naczelnym aktem normu-
jącym kwestię stwierdzania zgonów jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
a także rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu 
i jego przyczyny. Przepisy te nie odnoszą się jednak do współczesności, opisują bowiem takie relikty jak np. 
stwierdzanie zgonów przez wiejskie położne, przez lekarza według rejonu (podczas gdy rejonizacja w ochronie 
zdrowia została już dawno zniesiona) oraz trudny do respektowania zapis, według którego do stwierdzenia 
zgonu i wystawienia karty zgonu właściwy jest lekarz, który leczył chorego w ostatniej chorobie. Obowiązujące 
przepisy dotyczące stwierdzania zgonów są więc przestarzałe i trudno je odnieść do rzeczywistości. Inny z za-
pisów budzących wątpliwości samorządowców mówi, że jeśli nie ma innej możliwości, stwierdzenie zgonu 
i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin „dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku 
przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę”. Przepisy nie określają jednak sposobu 
działania tej „innej osoby”. Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że starostowie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają możliwości realizacji tego obowiązku.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska wobec wskazanego w tym 
oświadczeniu problemu oraz o odpowiedź na pytanie, czy w kierowanym przez Pana ministerstwie trwają 
prace nad uregulowaniem kwestii poruszonych w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 listopada 2015 r.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Z satysfakcją przyjąłem informację o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy nad komercjali-

zacją wyników badań naukowych. Bezpośrednim efektem kooperacji resortu oraz największych firm ma być 
powstanie funduszu wspierającego startupy.

Pozwolę sobie nadmienić, że w Toruniu oraz innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego znajdują 
się prężnie działające inkubatory przedsiębiorczości zrzeszające młode i innowacyjne firmy, które prowadzą 
zaawansowane badania. Jako przedsiębiorca od lat wspieram młodych ludzi, którzy decydują się na założenie 
swojej działalności gospodarczej. Dlatego jestem przeświadczony, że uruchomiona przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wraz z partnerami biznesowymi formuła może wesprzeć również firmy z mojego 
okręgu wyborczego.

Wobec tego proszę Pana Premiera o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących zasad funkcjo-
nowania funduszu, zakładanych terminów rozpoczęcia działalności projektu oraz przewidywanych kryteriów 
naboru wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskaniem środków.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”, umożliwiający dopłatę do kredytu hipotecznego, został uru-

chomiony w styczniu 2014 r. i potrwa do końca 2018 r. Wg danych ta forma wsparcia młodych ludzi chcących 
zakupić mieszkanie cieszy się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza że od września zeszłego roku włączono 
do programu możliwość dopłaty do mieszkań z rynku wtórnego.

Skala zainteresowania programem oraz liczba zarejestrowanych umów kredytowych hipotecznych są tak 
duże, że specjaliści obawiają się o pozostałą w puli kwotę środków finansowych. Wg wstępnych analiz na 
przełomie marca i kwietnia br. może zabraknąć pieniędzy z tegorocznej puli programu. Kredytobiorcy, którzy 
rejestrowali swoje wnioski w ostatnich miesiącach 2015 r., zarezerwowali już prawie 371 milionów zł z dostęp-
nych 730 milionów zł.

Z informacji prasowych wynika, że z powodu topniejących środków jeden z banków wstrzymał już przyj-
mowanie wniosków o dopłatę.

Biorąc pod uwagę znaczenie programu „Mieszkanie dla Młodych”, proszę Pana Ministra o informację, czy 
resort prowadzi bieżący nadzór nad środkami przeznaczonymi do dyspozycji aplikujących w ramach programu 
„MdM”.

Czy Pan Minister bierze pod uwagę możliwość dokapitalizowania programu w przypadku utrzymania się 
liczby chętnych składających wnioski o wsparcie na zakup mieszkania lub wzrostu ich zainteresowania?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . .58
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . .58
podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 
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