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Porządek obrad

21. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23, 24 i 29 czerwca 2016 r.

1. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych.

2. Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

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

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ członek Krzysztof Luft

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ podsekretarz stanu Maciej Kopeć

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ‒ sekretarz stanu Krzysztof Czabański

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ minister Zbigniew Ziobro 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 

Maria Koc, Bogdan Borusewicz i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste pierwsze posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-

tora Aleksandra Szweda oraz pana senatora Jerzego 
Wcisłę, a listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Jerzy Wcisła.

Szanowni Państwo! Panie, Panowie Senatorowie! 
Informuję, że w dniu dzisiejszym marszałek Sejmu, 

pan Marek Kuchciński, powołał panią minister Ewę 
Polkowską na stanowiska wiceprezesa Najwyższej 
Izby Kontroli. Pani minister Ewa Polkowska z dniem 
dzisiejszym przestaje pełnić funkcję szefa Kancelarii 
Senatu. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Nie klaszczemy, nie 
klaszczemy…)

Swoje nowe stanowisko pani minister obejmie 
1 lipca bieżącego roku.

Szanowni Państwo! W imieniu swoim i wszyst-
kich senatorów chciałbym wyrazić uznanie dla pani 
minister Ewy Polkowskiej, podziękować pani minister 
za 25 lat pracy w Kancelarii Senatu, za jej wieloletnią 
służbę dla dobra i prestiżu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej…

(Senator Stanisław Kogut: Ino się nie rozpłaczcie.)
…w tym ponad 10 lat na stanowisku szefa kan-

celarii. Bardzo dziękuję pani minister za sprawne, 
profesjonalne prowadzenie Kancelarii Senatu. Pragnę 
podkreślić, że wszyscy doceniamy wysokie standardy 
pracy wprowadzone przez panią minister i życzliwe 
zaangażowanie w pomoc nam, senatorom, w naszej 
pracy parlamentarnej.

Szanowna Pani Minister, bardzo pani dziękuję za 
tę wieloletnią pracę i za wszystko, co pani dla nas i dla 
Senatu Rzeczypospolitej zrobiła. Byłem senatorem 

i opozycji, i koalicji, i mogę powiedzieć, że zawsze 
można było na panią minister liczyć. Bardzo serdecz-
nie, również osobiście, pani za to dziękuję. Życzę 
pani sukcesów w nowym miejscu pracy i wszelkiej 
pomyślności również w życiu osobistym. 

Jednocześnie, Pani Minister, pragnę pani mini-
ster wręczyć od nas odznaczenie „25 lat dla Senatu 
RP”, ustanowione w 2014 r. przy ogromnym pani 
udziale. Należy pani do nielicznego grona pracow-
ników z tak długim stażem pracy na rzecz Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo proszę, Pani Minister, już pani wręczam. 
(Oklaski)

(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Minister, dzię-
kuję.)

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Szanowni Państwo! Pan marszałek pozwolił mi 
jako gościowi…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, jeszcze 
nie, jeszcze gospodarzowi.)

…zabrać głos. Chcę bardzo krótko powiedzieć, 
nie zabierając państwu czasu, że zaszczytem dla mnie 
było spędzić – z niektórymi z państwa 20 lat, z nie-
którymi trochę mniej – w kancelarii, razem z naszymi 
szanownymi koleżankami i kolegami 25 lat. Moje 
serce zostaje w Senacie, w Kancelarii Senatu, zostaje 
z państwem, zostają tu także dobre myśli. Dziękuję za 
to, że pozwoliliście mi państwo na tak dobrą służbę 
dla państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Jednocześnie pragnę poinformować panie i panów 

senatorów, że nowym szefem Kancelarii Senatu zo-
stał pan Jakub Kowalski, obecny dyrektor Gabinetu 
Marszałka Senatu. (Oklaski)

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 15 czerwca 
2016 r. zmarła Elżbieta Solska, senator III kaden-

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 01)
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21. posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. 

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

(marszałek S. Karczewski) Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt złożyć Wysokiej Izbie w imieniu 

Komisji Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie 
dotyczące ustawy o Radzie Mediów Narodowych 
oraz zmianie niektórych innych ustaw, zawartego 
w druku nr 211.

Komisja Kultury i Środków Przekazu na dzisiej-
szym posiedzeniu zapoznała się z ustawą. Obecni 
byli: pan minister Czabański, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
jako przedstawiciel rządu, oraz pani przewodnicząca, 
poseł Elżbieta Kruk, jako przedstawiciel wniosko-
dawców ustawy, ponieważ ustawa o Radzie Mediów 
Narodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw 
jest projektem poselskim.

Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na to, 
że na naszym posiedzeniu odbyła się szeroka dys-
kusja z udziałem również przedstawicieli Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji – są na posiedzeniu, i pan 
przewodniczący, i członek Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji – na temat przedkładanej ustawy. Zostały 
złożone 2 wnioski. Pierwszy wniosek, o odrzucenie 
ustawy, złożyła pani senator Borys-Damięcka, drugi 
wniosek, o przyjęcie ustawy bez poprawek i zare-
komendowanie Wysokiej Izbie takiego stanowiska 
komisji, miałem okazję ja złożyć.

Wysoki Senacie! Podczas głosowania 4 senatorów 
opowiedziało się za wnioskiem pani senator Borys-
Damięckiej, 6 senatorów – za wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. W związku z tym ja prezentuję 
stanowisko komisji, a pani senator Borys-Damięcka 
jest przedstawicielką wniosku mniejszości.

Wysoka Izbo! Ta ustawa, zanim trafiła do Senatu, 
została dość szeroko omówiona w mediach, zosta-
ło przedstawionych szereg opinii do tej ustawy. Ta 
ustawa generalnie zmienia pewną filozofię, która 
ukształtowała się po przemianach 1989 r. w Polsce, 
a mianowicie zmienia filozofię, która była zawarta 
w ustawie o radiofonii i telewizji z grudnia 1992 r. 
Była to ustawa, która powoływała Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, likwidowała Radiokomitet, 
czyli Komitet do spraw Radia i Telewizji, i prze-
kształcała struktury Komitetu do spraw Radia 
i Telewizji w odrębne spółki prawa handlowego. Na 
wiele lat ustrój mediów publicznych ukształtował 
się w ten sposób, że do mediów publicznych zali-
czaliśmy Telewizję Polską Spółkę Akcyjną, Polskie 
Radio Spółkę Akcyjną oraz 17 spółek regionalnych 
Polskiego Radia. Funkcjonowały one na podstawie 

cji, członkini Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci pani senator Elżbiety Solskiej. (Wszyscy wstają) 
(Chwila ciszy)

(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 
racz jej dać, Panie…)

(Zgromadzeni odpowiadają: …a światłość wieku-
ista niechaj jej świeci.)

(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu sie-

demnastego posiedzenia stwierdzam, że protokół tego 
posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół osiemnastego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przygo-
towany do udostępnienia senatorom. Jeśli nikt z pań-
stwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to 
zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego oraz 
punktu drugiego projektu porządku obrad, pomimo 
że druki dotyczące tych punktów zostały dostarczo-
ne w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję. Nie widzę, nie słyszę.

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

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

Informuję, że punkt drugi porządku obrad, tj. 
powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, rozpatrzymy jutro o godzinie 
9.00. Bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu pla-
nowane jest tajne głosowanie w tej sprawie.

Informuję ponadto, że po przygotowaniu spra-
wozdania komisji senackiej porządek obrad bieżą-
cego posiedzenia Senatu może zostać uzupełniony 
o punkt dotyczący rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw – druk senacki nr 215.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów 
Narodowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 211, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 211 A.
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21. posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. 

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

(senator sprawozdawca J. M. Jackowski) nowienie zupełnie nowych zasad i stabilizację do-
chodów mediów publicznych. Nie jest tajemnicą, że 
dochody z abonamentu zostały w znaczny sposób… 
To nie zawsze funkcjonowało. A po słynnej wypowie-
dzi Donalda Tuska w 2007 r., w której zasugerował 
niepłacenie abonamentu, nastąpił drastyczny spadek 
poboru abonamentu. Jeżeli chodzi o media publiczne, 
to w przypadku telewizji publicznej abonament jest 
ważny, ale nie najważniejszy, ponieważ w strumieniu 
przychodów telewizji publicznej wpływy z abona-
mentu stanowią mniejszość, w większości telewizja 
finansuje się z dochodów własnych, w tym również 
z wpływów z reklam. Tymczasem w przypadku 
mediów radiowych, spółek dużego radia i mediów 
regionalnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej, po-
nieważ większość środków potrzebnych na ich dzia-
łalność pochodzi z abonamentu. W związku z tym 
małe wpływy z abonamentu destabilizują sytuację 
Polskiego Radia i spółek regionalnych dużego radia.

W toku prac okazało się, że w tym zakresie nale-
żało zmienić pierwotny zamysł, i stąd ta ustawa po-
mostowa. Została ona zgłoszona jako projekt poselski, 
grupy posłów, a przedstawicielką wnioskodawców 
była pani poseł Elżbieta Kruk.

Wysoka Izbo! Ustawa, która jest przedmiotem 
naszych obrad, jest ustawą krótką, ponieważ jest 
to, jak mówił sam pan minister Czabański, usta-
wa pomostowa. Określa ona zasady kreowania 
władz w mediach publicznych, a ponadto włącza 
do katalogu mediów publicznych Polską Agencję 
Prasową, która jest dwudziestą spółką w palecie 
mediów publicznych. Czyli: 17 spółek regionalnych 
Polskiego Radia, duże radio, czyli Polskie Radio SA, 
Telewizja Polska SA i Polska Agencja Prasowa – 
to jest 20 spółek, których władze, czyli rady nad-
zorcze, mają być powoływane przez proponowaną 
przez wnioskodawców Radę Mediów Narodowych. 
W skład Rady Mediów Narodowych ma wchodzić 
5 członków, z czego 3 członków powołuje Sejm, 
a 2 powołuje prezydent… Ale w tej ustawie jest 
– i to należy podkreślić – jeszcze kolejny element 
mający na celu odpolitycznienie funkcjonowania 
mediów publicznych. Mianowicie ci kandydaci będą 
wskazywani przez największe kluby opozycyjne. 
Czyli pan prezydent otrzyma zgłoszenia dotyczące 
4 kandydatów, jeżeli… 4 kandydatów z Sejmu, po 
2 kandydatów z największych klubów, i spośród nich 
mianuje 2 członków Rady Mediów Narodowych. Po 
raz pierwszy po 1989 r., a właściwie po raz pierwszy 
w historii mamy do czynienia z sytuacją, że opozy-
cja w sposób ustawowy ma zagwarantowany udział 
w instytucji, która decyduje o władzach w mediach 
publicznych. Mało tego, Rada Mediów Narodowych 
jest czymś w rodzaju rady powierniczej, ponieważ 
członkowie Rady Mediów Narodowych i cała rada 
in gremio posiada też część uprawnień w takim za-

kodeksu handlowego jako 100-procentowe spółki ak-
cyjne Skarbu Państwa. Ale do tych spółek nie miał 
zastosowania pełen zakres kodeksu handlowego, 
który określał uprawnienia właściciela, czyli Skarbu 
Państwa, tylko właśnie mieliśmy lex specialis w po-
staci ustawy o radiofonii i telewizji, ponieważ sposób 
kreowania władz tych spółek był inaczej rozpisany. 
Pierwotnie to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
wyłaniała prawie wszystkich członków rad nadzor-
czych, a jednego wskazywał minister skarbu. Później 
to uległo zmianie, do tego procesu decyzyjnego został 
dołączony również minister kultury i dziedzictwa 
narodowego. Władztwo ministra skarbu, który był 
nominalnym przedstawicielem Skarbu Państwa jako 
właściciela, w przypadku spółek medialnych właści-
wie było dość ograniczone, ponieważ nie miał on tych 
uprawnień, które w przypadku innych spółek Skarbu 
Państwa ma minister skarbu państwa występujący 
jednoosobowo jako walne zgromadzenie i jako naj-
wyższa statutowa władza w spółce.

Wysoka Izbo, ustawa z 1992 r. de facto przesą-
dziła o możliwości upartyjniania czy upolityczniania 
mediów publicznych w świetle prawa – miało być 
odwrotnie, a w praktyce wyszło właśnie tak. W ciągu 
ostatnich 24 lat, a właściwie 23,5 roku, ukształtowała 
się taka praktyka, że obóz rządzący miał wpływ na 
pełną obsadę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 
ja już nie wchodzę w szczegóły, ale wiadomo, że obóz 
rządzący miał wpływ na Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji. Kadencje się nie zazębiały i funkcjo-
nowała zasada domina: Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji mianowała członków rad nadzorczych 
spółek medialnych, rady nadzorcze z kolei powo-
ływały zarządy mediów publicznych, a zarządy już 
bezpośrednio zarządzały spółkami, czyli decydowały 
o szefach, o programach, o wewnętrznych struktu-
rach i zajmowały się bieżącym zarządzaniem w spół-
kach. Nie wracając specjalnie do historii, powiem 
tylko, że ukształtowała się również taka praktyka, 
że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji obóz 
rządzący… A przypomnę, że członków Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji powołują prezydent, Sejm 
i Senat. W tej chwili w Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji zasiada 5 osób. Tak się złożyło, że w ostat-
nich latach obóz rządzący w Polsce miał całkowity 
wpływ na funkcjonowanie mediów publicznych, jak 
również na to, co ma w swoim władztwie Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, a mianowicie określanie 
ustroju i ładu medialnego w Polsce.

Pan minister Czabański, obejmując urząd, zapo-
wiadał duży pakiet ustaw dotyczących zmiany tego 
sposobu zarządzania mediami, odejście od statutu 
spółek, przekształcenie mediów w coś na kształt in-
stytucji pożytku publicznego, a jednocześnie usta-
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21. posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. 

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Senator Sprawozdawca 
Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak zostało powiedziane przez mojego przed-

mówcę, będzie to wniosek mniejszości Komisji 
Kultury i Środków Przekazu odnośnie do proponowa-
nej ustawy. Jest bardzo wiele powodów, ale nie będę 
szczegółowo wymieniała wszystkich… Otrzymali 
państwo stosowny druk i na pewno mieli dostęp do 
treści tej ustawy proponowanej przez Sejm. Ja chcę 
podkreślić kilka bardzo ważnych rzeczy, w związku 
z którymi powinniśmy tę ustawę odrzucić.

Złożę stosowny wniosek odnośnie do tytułu 
ustawy, który w tej chwili brzmi: ustawa o Radzie 
Mediów Narodowych. Nie ma żadnego uzasadnienia 
w żadnym kontekście dla używania nazwy, która jest 
zaproponowana w tytule ustawy, czyli nazwy „Rada 
Mediów Narodowych”. To nie jest sprawa ani problem 
narodowy – to jest ustawa, która mówi głównie 
o mediach publicznych. I taki tytuł powinna mieć. 
Odsyłam wszystkich do słownika, proszę sprawdzić, 
co oznaczają słowa „narodowe”, „naród”. Jedynym 
uzasadnieniem, jakie można byłoby zastosować 
wobec tej nazwy… Ewentualnie powinna to być 
Rada Mediów Publicznych, ponieważ wszystkie 
artykuły ustawy dotyczą spraw publicznych. Chyba 
że w kolejnym kroku ma się dokonać również zamach 
na media komercyjne, a wszystko wskazuje na to, że 
tak to będzie, że tak mogłoby być. Zwracam uwagę 
na to, że mediów komercyjnych nie obejmują pojęcia 
„naród”, „narodowy”, „rada narodowa”. To jest takie 
przesadne dodanie powagi i autorytetu tej radzie. To 
po pierwsze.

Po drugie, pan minister na posiedzeniu komisji 
podkreślał, że to jest ustawa pomostowa. Po co nam 
ustawa pomostowa tak chybiona, z takimi, że tak 
powiem, niedoróbkami, procedowana w tak szyb-
kim tempie, jakie państwo chcą zaproponować? 
Należałoby się pochylić nad stworzeniem ustawy 
zasadniczej, której ciągle nie mamy. Państwo bez 
przerwy nam wytykają – nam, czyli opozycji – że 
przez cały okres naszych rządów nie doprowadzili-
śmy do uchwalenia takiej ustawy. No to jest teraz czas 
i miejsce do tego, żeby nad nią popracować. Jeżeli 
państwo mają lepsze pomysły – trudności z uchwale-
niem poprzedniej ustawy spowodowały opóźnienie – 
to należałoby się tym zająć, a nie wprowadzać kolejną 
ustawę pomostowa, jakąś przejściową.

Kolejna sprawa. W treści tego projektu mówi 
się o tym, jacy kandydaci mogą być powołani do 
tej rady. Ja już abstrahuję od tego, że kandydatów 
mają powoływać jedynie Sejm i prezydent – w ogóle 
nie ma tam mowy o Senacie. Czyżby Senat przestał 
być izbą wyższą? Dlaczego Senat nie ma możliwości 

kresie, jakby była radą nadzorczą, a więc ma wgląd 
w dokumenty finansowe, może składać zapytania, 
a także może na bieżąco monitorować sposób dzia-
łania mediów publicznych. I w tym zakresie jest to 
dobre rozwiązanie, ponieważ w ten sposób osoby 
zaufania publicznego pochodzące z wyboru Sejmu 
bądź ze wskazania pana prezydenta – ale to wska-
zanie będzie następowało w związku z przedstawie-
niem kandydatów przez największe kluby opozycyj-
ne – te osoby legitymujące się wiedzą w zakresie 
mediów, co jest w ustawie opisane, będą zasiadały 
w Radzie Mediów Narodowych i będą kreowały rady 
nadzorcze w tychże mediach.

Wysoki Senacie! W toku prac sejmowych w sto-
sunku do pierwotnego przedłożenia zawartego 
w druku sejmowym nr 592 zaszła zmiana, miano-
wicie Sejm przyjął 2 istotne poprawki, o których 
chciałbym wspomnieć. Wśród nich najistotniejsza 
była poprawka wprowadzająca z powrotem zapis 
art. 6 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, sta-
nowiący, iż do zadań Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji należy w szczególności – i to pozostaje 
tak, jak było do tej pory – projektowanie w poro-
zumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunków 
polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. 
A druga poprawka spowodowała wycofanie zmia-
ny ograniczającej liczbę członków Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji do 3 osób. Był taki pomysł, 
ale został zmodyfikowany w toku prac sejmowych. 
Te poprawki są roztropne i dobrze się stało, że Sejm 
te poprawki przyjął.

My na naszym posiedzeniu odbyliśmy debatę. Jak 
wspomniałem, zostały zgłoszone 2 wnioski: wniosek 
pani senator Borys-Damięckiej o odrzucenie usta-
wy i mój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Biuro Legislacyjne proponowało 2 poprawki uszcze-
gółowiające ustawę, ale nikt – podkreślam: nikt – 
z senatorów w trakcie posiedzenia komisji nie przejął 
tych poprawek, więc nad tymi poprawkami nawet nie 
odbyło się głosowanie.

Wysoka Izbo, chciałbym rekomendować Wysokiej 
Izbie przyjęcie ustawy o Radzie Mediów Narodowych 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, senator Barbarę Borys-
Damięcką, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.
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(senator sprawozdawca B. Borys-Damięcka) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Poprawkę na 

piśmie oczywiście złożę w późniejszym czasie.)
Dobrze.
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?

Pani senator Borys-Damięcka jest zapisana jako 
pierwsza. Do zadania pytania czy do dyskusji?

(Głos z sali: Do zadania pytania.)
Do zadania pytania. Tak?
(Głos z sali: Nie, do dyskusji.)
(Głos z sali: Do zadania pytania.)
Czy do dyskusji? Teraz są pytania.
Czy pani senator zapisała się do dyskusji, czy do 

zadania pytania? Pytam, bo pan senator sekretarz 
nie wie.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak? Jako 
pierwsza jestem. Tak?)

Tak, do zadania pytania.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To może, żeby 

nie zajmować czasu, proszę moje wystąpienie i zre-
ferowanie sprawy potraktować…)

Pani Senator, jesteśmy w turze pytań do senato-
rów sprawozdawców. Czy pani senator chce zadać 
pytanie, jak rozumiem, senatorowi Jackowskiemu?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie.)
Nie.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja zrozu-

miałam, że z powodu braku pytań rozpoczyna się 
dyskusja.)

A nie, jeszcze nie.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, ja do 

pana Jackowskiego nie mam żadnych pytań.)
Rozumiem. Była niejasność, ale już wszystko ja-

sne.
Dziękujemy bardzo.
Kto następny?
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, do se-

natora Jackowskiego.
(Głos z sali: Nie ma…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem, jestem, 

Panie Senatorze.)
Panie Senatorze, czy w trakcie prac komisji była 

brana pod uwagę opinia lub raczej opinie ekspertów, 
którzy wskazują na to, że uchwalenie ustawy o Radzie 
Mediów Narodowych naruszy art. 213 Konstytucji 

zgłoszenia swojego kandydata do puli tych 5 osób, 
jeżeli godzimy się na to, że ma to być 5 osób? Ja nie 
widzę powodu… To nie ma uzasadnienia. Tu mówi 
się o klubach parlamentarnych, o klubach opozy-
cyjnych, o tym, że one mogą kandydatów zgłaszać. 
Co to znaczy „kluby opozycyjne”? Proszę państwa, 
a jeżeli następne wybory wygra nie dziś rządzą-
ca partia, to znowu będziemy zmieniali ustawę 
i będziemy zmieniali kandydatów w związku z tą 
ustawą? Będziemy to robić tylko dlatego, że zaszła 
zmiana? Jednocześnie państwo chcą, żeby kandyda-
ci byli powoływani na 6 lat. Więc to się wszystko 
w ogóle jakoś kupy nie trzyma. Jest jeszcze kilka 
takich przykładów. Podział na rządzących i na opo-
zycję, wskazywanie, że opozycja będzie miała… 
Podkreślam, ten podział jest niczym nieuzasadniony.

Kolejna sprawa. Procedowanie tej ustawy w tak 
szybkim tempie spowodowało, że nie odbyły się 
żadne konsultacje. Myśmy nie mieli szansy dzisiaj 
na posiedzeniu komisji wysłuchać przedstawicieli 
środowisk, ludzi mediów, ich punktu widzenia, 
poglądów, bo myśmy dzisiaj przed godziną 11.00 
otrzymali projekt… tę ustawę przegłosowaną wczo-
raj przez Sejm. Nawet my nie mieliśmy szansy 
zapoznać się z tym, zobaczyć, co pozostawiono 
z poprzedniej ustawy, a co z niej wypadło. Już 
nie mówiąc o tym, że do konsultacji, jak wynika 
z tego, co wiem, w czasie posiedzeń komisji Sejmu 
i posiedzenia Sejmu też nie doszło. A z informacji, 
jakie posiadam od środowisk twórczych, od ludzi 
zajmujących się mediami, od medioznawców itd., 
wynika, że nie byli oni proszeni na żadne konsulta-
cje dotyczące tej ustawy. To jest bardzo niepokojące 
i zaskakujące.

Teraz kolejna sprawa, o której chciałabym po-
wiedzieć. W wielu punktach jest mowa o tym, jakie 
upoważnienia może mieć członek rady, czym może 
się zajmować, jak wygląda jego powołanie, jest też 
mowa o tym, kto nim nie może być, wskazani są 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przedstawi-
ciele ministerstw, ale nic nie mówi się o tym, że poseł 
czy senator nie powinien zasiadać w takiej radzie. 
Czyli posłowie i senatorowie mogą zasiadać w ra-
dzie i mogą startować. I to się nazywa, że to jest 
pluralistyczna rada, gdy tymczasem na temat posłów 
i senatorów nie ma ani jednego słowa. Takich przy-
kładów mogłabym przytoczyć co najmniej jeszcze 10, 
bo tyle sobie wypisałam w kontekście tego projektu. 
W związku z tym będę wnosiła poprawkę, tak jak 
powiedziałam na początku.

Równocześnie w imieniu mniejszości powtarzam, 
że mniejszość zgłasza…

(Głos z sali: Wniosek o odrzucenie.)
Tak, o niegłosowanie za tą ustawą. Dziękuję.
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(senator S. Rybicki) przekonaniu akurat w tej ustawie nie ma to znaczenia. 
Mało tego, część opozycji przyznaje, że pomysł jest ra-
cjonalny i że warto go realizować. On w niczym nie… 
On nie likwiduje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
tylko w pewnym sensie uszczupla jej kompetencje, ale 
kompetencje, która nadała Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji ustawa o radiofonii i telewizji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, mam pytanie do pana senatora 

Jackowskiego.
Ustawa przewiduje, że Rada Mediów Narodowych 

składa się z 5 członków. Przewiduje też, że do tej rady 
będą mogli wchodzić przedstawiciele klubów opozy-
cyjnych. Czy na posiedzeniu komisji zastanawialiście 
się państwo nad sytuacją… W końcu w trakcie ka-
dencji może nastąpić zmiana układu koalicyjnego, co 
więcej, największy klub może stać się opozycyjnym, 
opozycyjny może się stać rządzącym albo opozycyjny 
przystąpi do koalicji. Czy się zastanawialiście, co 
będzie się wtedy działo z kandydatami powołanymi 
przez prezydenta, którzy pochodzą z takich klubów? 
No, to wywoła pewną kłopotliwą sytuację.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. Otóż na 

posiedzeniu komisji w ogóle nie rozważaliśmy takiej 
sytuacji, o której pan wspomniał…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zaraz, zaraz…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chwileczkę…)
O takiej sytuacji, o jakiej pan wspomniał, takiej, 

że klub opozycyjny się stanie klubem rządzącym, 
a klub rządzący stanie się opozycyjnym…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, żeby mi nie przeszkadzać. Panie 

Marszałku, bo tutaj są jakieś głosy z sali…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 

o spokój.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
I teraz wracam do istoty pańskiego pytania. Ustawa 

określa pewną zasadę – chodzi o moment kreowania 
Rady Mediów Narodowych. To, co się dzieje, zostaje 
dokonane w konkretnej sytuacji. Jednak członek Rady 
Mediów Narodowych jest nieusuwalny, nie można go 
odwołać. Można będzie, jeżeli zmieni się ustawa, po-
nieważ jest on powoływany na podstawie ustawy. Ale 
w trakcie trwania kadencji nie można go… Chyba że 
sam złoży rezygnację, względnie zostanie skazany pra-
womocnym wyrokiem i… jest jeszcze kilka takich 
sytuacji opisanych szczegółowo w ustawie. W związku 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym orga-
nem odpowiedzialnym za realizację misji mediów 
publicznych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? 
Już wcześniej Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie 
podkreślał, że zgodnie z przytaczanym art. 213 kon-
stytucji oraz ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności 
słowa i niezależności mediów oraz odpowiada za re-
alizację misji publicznej. Te zapisy, które państwo 
proponujecie, mogą tworzyć tzw. konkurencję kom-
petencyjną dla organu konstytucyjnego, jakim jest 
Krajowa Rada. Czy te opinie były przedstawiane? 
I czy były wzięte pod uwagę?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji na ten 

temat w zasadzie nie było mowy, natomiast w toku 
debaty ten motyw się pojawiał; m.in. pan minister 
Czabański wspominał o tym, że wprowadzenie 
tej ustawy w jakimś sensie uszczupli kompetencje 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednak ni-
gdzie w konstytucji nie jest zapisane, że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji bierze udział w kreowa-
niu władz mediów publicznych. W związku z tym 
ten argument konstytucyjny, wziąwszy pod uwagę 
autopoprawkę czy weryfikację tego druku pierwot-
nego… Ja nie wiem dokładnie, z którego jest ta opi-
nia… Może pan senator mi powie, na którą się pan 
powołuje?

(Senator Sławomir Rybicki: Ja się powołuję na 
dość powszechnie…)

Ale z którego dnia? Jak jest datowana?
(Senator Sławomir Rybicki: Nie na konkretną opi-

nię, tylko na wszystkie opinie, które pojawiały się 
w debacie. Pojawiały się w trakcie prac parlamen-
tarnych w Sejmie…)

Ale mnie chodzi o datę, dlatego…
(Senator Sławomir Rybicki: I zapytałem pana se-

natora, czy takie opinie pojawiły się też podczas prac 
senackich. A jeżeli tak, to czy wzięto je pod uwagę?)

No więc odpowiadam panu tak: w momencie, w któ-
rym został utrzymany art. 6 ust. 2 ustawy o radiofonii 
i telewizji, część przedstawianej argumentacji straciła 
swoje znaczenie. I w moim przekonaniu – to już jest 
moja prywatna opinia, ponieważ na ten temat nie było 
dyskusji na posiedzeniu komisji, nikt tego wątku nie 
podnosił, nikt z senatorów, z 10 senatorów obecnych na 
posiedzeniu – absolutnie nie narusza się tutaj zasady, 
na którą pan się powołał. Tak że w moim głębokim 
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oczywiście przy okazji każdej ustawy… Dla każdej 
sytuacji można wyszukiwać skrajne paradoksy i moż-
na powoływać się na nie. Ja rozumiem tę metodę, 
jest to dobra metoda dla opozycji. Ja jednak, jako 
sprawozdawca komisji, stwierdzam, że ważny jest 
moment powołania Rady Mediów Narodowych i sytu-
acja, stan w momencie powołania, a w trakcie trwania 
kadencji członków Rady Mediów Narodowych nie 
ma możliwości ich odwoływania, poza określonymi 
w ustawie sytuacjami, m.in. takimi jak, zdaje się, 
trwała utrata… niezdolność do wykonywania funkcji, 
skazanie prawomocnym wyrokiem etc. I w związku 
z powyższym pytanie było teoretyczne. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
W kwestii formalnej pani senator Borys-Damięcka. 

Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tak. Chciałabym w kwestii formalnej powiedzieć, 

że ja nie bardzo rozumiem, dlaczego pan senator 
Jackowski lekceważy fragment mojej wypowiedzi. Ja, 
uzasadniając wniosek mniejszości, bardzo wyraźnie 
powiedziałam, że jednym z elementów uzasadnie-
nia tego wniosku jest to, że zapis w projekcie mówi 
o przedstawicielach klubów parlamentarnych, w tym 
opozycyjnych. Użyłam słowa „opozycyjny” i zasy-
gnalizowałam ten problem. Nie wiem, dlaczego pan 
tak lekceważąco do tego podchodzi, tak jakby w ogóle 
nic na ten temat się nie mówiło. O tym się mówiło 
na posiedzeniu komisji, jak również jest to wyraźnie 
zapisane w przegłosowanej ustawie. Jest: opozycyjny. 
I ta sprawa we wniosku mniejszości wybrzmiała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Senator, ja mówiłem o tym. Dokładnie o tym 

mówiłem. Mówiłem, że 2 przedstawicieli czy 2 człon-
ków Rady Mediów Narodowych pochodzi ze wskazań 
największych klubów opozycyjnych i są oni miano-
wani w drodze postanowienia prezydenta. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Sprawozdawca mniejszości, pani senator Borys-

Damięcka, wyprzedziła niejako moje pytanie, które 

z tym pytanie o to jest czysto teoretyczne. Wie pan, 
na podobnej zasadzie można by było w każdej ustawie 
zapisywać artykuł: chyba że nie nastąpi koniec świata 
– a wtedy ustawa w sposób naturalny traci swoją moc 
obowiązywania, chociaż formalnie nikt jej nie uchylił.

(Senator Kazimierz Kleina: Senatora Rulewskiego 
odwołano, gdy się zmieniły…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja chcę sprostować 

nieścisłość, jako przewodniczący komisji.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mikrofon!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja przepraszam, ale…)
Ale sprostowania dotyczą wypowiedzi…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Sprostowanie. Ja prowadziłem posiedzenie komisji 

i na posiedzeniu to oczywiście padło, tylko możliwe 
jest, że pan przewodniczący był akurat wtedy w in-
nym miejscu. Ale debatowaliśmy na ten temat.

To jest sytuacja, którą nazywamy kuriozalną 
w zapisie. Rzeczywiście jeżeli w dokumencie jest 
zapisane, że to ma być koalicja, a tamto to ma być 
opozycja, to po zmianie w tym zakresie ten doku-
ment staje się nonsensowny. Rozmawialiśmy o tym. 
I w dalszym ciągu uważamy, że jest to nonsensowne, 
ale teraz tylko przypominam, Panie Przewodniczący, 
że o tym rozmowa na posiedzeniu komisji była i jest 
to zaprotokołowane. Dziękuję bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo za to zwrócenie uwagi. Ale 

w ustawie jest wyraźnie zapisane, że 3 członków mia-
nuje… powołuje… to znaczy wybiera Sejm. Nie jest 
powiedziane, że oni muszą być z koalicji rządzącej 
albo że muszą być z obozu rządzącego. Jest zapisane, 
że 3 jest powoływanych przez Sejm, a 2 wskazują 
największe kluby parlamentarne, które…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Opozycyjne – jest to 
powiedziane…)

Opozycyjne. Ale może być tak, Panie Senatorze 
– choć widzę, że pan jest małej wiary – że Sejm 
w konsensusie wybierze 3 członków Rady Mediów 
Narodowych. Pan jednak z góry wyklucza taką sy-
tuację. A niezależnie od tego…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: W sprawie 
formalnej.)

…zostaną zgłoszeni kandydaci przez największe 
kluby opozycyjne, i to po 2 w każdej opcji. Szanowni 
Senatorowie, otóż to są takie spekulacje, które można 

(senator J. M. Jackowski)
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(senator B. Borusewicz) a niezależnie od tego jeszcze wystawi tych 4, z któ-
rych 2 wybierze pan prezydent – tego nie możemy 
wykluczać, skoro pan senator Kleina już zakładał, 
że może dzisiejszy obóz rządzący za chwilę będzie 
opozycją. Tak więc różne scenariusze musimy prze-
widywać – prawda? Tu się pan ze mną zgodzi, że 
może być taka sytuacja.

(Senator Marek Borowski: Powinien pan spożyć 
cytrynę, to panu ten uśmiech zejdzie z twarzy.)

Ja bym natomiast proponował, żebyśmy w tej dys-
kusji bez złośliwości…

(Senator Marek Borowski: Ale mam pytanie o tę 
większość. Jaką większość…)

Bez złośliwości. Bo ja też potrafię być złośliwy.
(Senator Marek Borowski: Ojej, wiemy, wiemy.)
(Głosy z sali: Wiemy, wiemy.)
I myślę, że to nie jest miejsce na to, abyśmy sobie 

prawili złośliwości.
(Senator Marek Borowski: Jestem gotów stanąć, 

ale proszę odpowiedzieć na pytanie o większość.)
Odpowiadam na pana pytania, no oczywiście. 

Odpowiedź na to pytanie jest taka, że zwykłą więk-
szością są podejmowane decyzje.

(Senator Marek Borowski: Zwykłą?)
Tak jest, 3 głosy wystarczą.
(Senator Marek Borowski: No i dziękuję bardzo.)
Proszę bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Ja mam pytanie do pana sprawozdawcy większości. 

Mianowicie ten model wyboru członków rady nazwałbym 
oczywiście pluralistycznym, niekoniecznie apolitycznym, 
bo ja rozumiem politykę prawdopodobnie nieco inaczej 
niż opozycja i nie widzę w tym niczego negatywnego. 
Mam otóż pytanie związane z wypowiedzią pani Borys-
Damięckiej, ale kieruję je specjalnie do pana. 

Pytanie właśnie w tej łączności ze słowem „plu-
ralizm”: czy podczas posiedzenia komisji próbowano 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta rada będzie nosić 
nazwę „Rada Mediów Narodowych”? Czy ta nazwa jest 
kompatybilna, w łączności z przedstawionymi procedu-
rami, czy należy rozumieć to rozdzielnie? I czy wyraz 
„narodowych” jest rzeczywiście nadreprezentatywny 
wobec faktycznych założeń tej ustawy, czy też jest lo-
gicznym nazwaniem tego, co przewidują legislatorzy?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, była na ten temat mowa, były kon-

kretne pytania, bodajże pani senator Zdrojewska, o ile 

właśnie chciałem jej zadać. W związku z tym chciał-
bym zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy 
większości. Powiedział pan, że ten zabieg powołania 
przez prezydenta 2 kandydatów wskazanych przez 
dwa kluby opozycyjne – czy przez jeden klub opozy-
cyjny, to zależy od sytuacji – to jest odpolitycznienie 
Rady Mediów Narodowych. 

Czy w związku z tym przewiduje się, że przedsta-
wiciele tych klubów opozycyjnych, jeżeli są członka-
mi partii politycznej, muszą zrezygnować z członko-
stwa partii politycznej?

Senator Jan Maria Jackowski:
W ustawie nie ma zapisu na ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pan senator Jackowski używa takich słów zaklęć, 

jak np. słowo „odpolitycznienie”. No, już po tej od-
powiedzi widać, że żadnego odpolitycznienia tutaj 
nie ma. No ale dobrze, do tej pory też wybierał Sejm 
członków rady, więc można powiedzieć, że się pod 
tym względem niewiele zmieni. Tylko chodzi o to, 
żeby nie reklamować tego jakoś specjalnie jako wiel-
kiego sukcesu i zmiany. Bo to nie jest zmiana.

A pytanie mam takie… Pan senator Jackowski bar-
dzo reklamuje ten sposób wyboru, tzn. że 3 wybiera 
Sejm, a 2 opozycyjnych wybiera prezydent; bo on tam 
ma wybór – tak? I nawet pan senator zasugerował, że 
tych 3 Sejm może wybrać spośród opozycji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
No, to jest subtelny żart, Panie Senatorze, sam pan 

się z tego śmiał, jak to mówił. Bo nie po to pisze się 
w ustawie o tym, że wybiera się 2 spośród opozycji, 
żeby 3 wybierać też spośród opozycji. I w związku 
z tym moje pytanie jest takie. Na tych 5… Jak będzie 
tych 5 członków, a ta rada będzie powoływać i odwo-
ływać szefów telewizji, radia itd., to jaką większością 
głosów, chciałbym się dowiedzieć, będzie się tam 
podejmować decyzje? Czy będzie to większość kwa-
lifikowana, czy może większość zwykła?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, otóż ja tylko powiedziałem, że 

w tych pytaniach być może jest za mało wiary, bo 
może być 3 tak znakomitych kandydatów pośród tych 
wybieranych przez Sejm, że nawet opozycja poprze 
ich w głosowaniu jako tych wybranych przez Sejm, 
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(senator J. M. Jackowski) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Senatorze, pragnę pana uspokoić: we wspo-
mnianym zakresie nic się nie zmienia. Jest to zapisane 
w ustawie obecnie obowiązującej. I w tym zakresie 
omawiana tu ustawa nic nie zmienia. Tak że jeżeli 
chodzi o ośrodek poznański, ośrodki w Szczecinie, 
w Katowicach, w Rzeszowie itd., o tzw. ośrodki re-
gionalne czy oddziały terenowe, to nic w tym zakre-
sie nie ulega zmianie. I w ogóle omawiana ustawa 
w żaden sposób nie ingeruje w wewnętrzną strukturę 
mediów publicznych. W żaden sposób. Ona tylko 
określa zasady kreacji, powoływania i zakres kom-
petencji Rady Mediów Narodowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Jackowskiego, 

sprawozdawcy większości. 
Czy w trakcie obrad komisji był podnoszony pro-

blem wyboru 2 członków rady wskazanych przez 
opozycję? Czy była podnoszona kwestia tego, że może 
jest to w pewnym sensie marnotrawstwo – bo wiado-
mo, że głos nie będzie się przebijał – a jednocześnie 
jest to pewne przerzucenie części odpowiedzialności 
z rady na opozycję? Trochę zakrawa to na hipokryzję. 
Czy tego typu kwestie były podnoszone na posiedze-
niu komisji?

Senator Jan Maria Jackowski:
Owszem, mogę potwierdzić, że część dyskutan-

tów podnosiła ten wątek. Padały słowa, że będzie to 
listek figowy, używano tego typu sformułowań, ale 
większość komisji nie podzieliła tego punktu widzenia 
i tej oceny. Ze swojej strony mogę dodać, że w wielu 
kwestiach… Owszem, teoretycznie mogą wystąpić 
spory dotyczące np. polityki kadrowej, hipotetycznie 
może dojść do takich sytuacji. Jednak Rada Mediów 
Narodowych siłą rzeczy będzie musiała odnosić się 
do wielu kwestii merytorycznych i podziały w tym 
zakresie mogą przebiegać zupełnie inaczej. Np. jeżeli 
pojawi się projekt dotyczący – nie wiem, rozważam to 
teoretycznie – zmiany zasad funkcjonowania oddzia-
łów terenowych, o które pytał pan senator Wach… 
Rada Mediów Narodowych może być przeciwna np. 
jakiejś zmianie w tym zakresie. Podziały mogą wyglą-
dać zupełnie inaczej, tak że to nie wyklucza z góry… 
Bo to nie jest tak, że tych 2 członków Rady Mediów 
Narodowych wskazanych przez prezydenta ma inny 

pamiętam, podnosiła ten wątek. Ustosunkowywał się 
do tego pan minister. I pan minister, jako przedsta-
wiciel rządu, na pewno najlepiej to wyjaśni. Ja bym 
jednak pragnął zwrócić uwagę na jedną kwestię: oma-
wianej ustawy najprawdopodobniej w ogóle by nie 
było, gdyby Platforma, rządząca wcześniej przez 8 lat, 
zrealizowała swoje pomysły i gdyby przeprowadziła 
– co zresztą było zapowiedziane przez pana ministra 
Zdrojewskiego, jak był ministrem kultury i dziedzic-
twa narodowego… czy projekt, który przygotowywali 
twórcy i który miał być rozpatrywany… Już nie pa-
miętam, ale takich zapowiedzi na przestrzeni 8 lat było 
kilka. Powstawały nawet zespoły. I teraz nie bylibyśmy 
w sytuacji… Przecież była możliwość, była większość 
w Sejmie, w Senacie, przez 5 lat rządów wspomnianego 
obozu był prezydent, który sprzyjał temu obozowi, była 
większość w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
związana z tym obozem czy po prostu… Tak że były 
wszelkie instrumenty do podjęcia… Ale tego nie zro-
biono. I po prostu doprowadzono do sytuacji, w której 
media publiczne się obecnie znalazły, czyli sytuacji 
stawiającej je w pewnym sensie pod ścianą, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o sposób finansowania. A wia-
domą sprawą jest to, że na realizację misji mediów 
publicznych – jest szczegółowo opisane, co się mieści 
w ramach tej misji –potrzebne są środki. Bo często 
chodzi o programy czy audycje zupełnie niemające 
charakteru komercyjnego, to jest sztuka wysoka, kul-
tura, programy religijne, programy dla mniejszości 
narodowych, programy informacyjne, które są dro-
gie, chyba najdroższe w produkcji, jeżeli chodzi o pro-
dukcję medialną. Tak że to jest, Panie Senatorze, cały 
ciąg zdarzeń. I dlatego krytyka, która płynie dzisiaj 
zwłaszcza ze strony Platformy Obywatelskiej, w moim 
najgłębszym przekonaniu jest po prostu odwracaniem 
kota ogonem i odwracaniem uwagi od nierobienia tego, 
co należało robić w poprzednich latach. Wtedy byśmy 
nie mieli takiej sytuacji, że dzisiaj procedujemy nad tą 
ustawą. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać pana senatora sprawozdaw-

cę o następującą kwestię: czy ustawa w jakikolwiek 
sposób zmienia liczbę siedzib lub sposób tworzenia 
terenowych oddziałów spółki Telewizja Polska? Czy 
ustawa w jakiś sposób dotyczy tego problemu, a więc 
liczby siedzib lub sposobu tworzenia oddziałów spółki?
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(senator J. M. Jackowski) wynika wprost, na podstawie jakich przepisów – być 
może z różnych ustaw; proszę powiedzieć, czy to było 
przedmiotem rozważań komisji – członkowie Rady 
Mediów Narodowych będą ponosić odpowiedzialność 
za działania, ewentualne czyny, które będą podlegały 
ocenie prawnej.

Senator Jan Maria Jackowski:
O tym oczywiście była mowa na posiedzeniu 

Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ma pan ra-
cję, w ustawie takich zapisów nie ma. Pan minister 
Czabański zwracał uwagę na to, że Rada Mediów 
Narodowych będzie musiała przyjąć regulamin swo-
jego działania, który w znacznym stopniu będzie 
określał procedury obowiązujące wewnątrz rady. Ale 
na ten temat ustawa milczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do szanownego pana senatora spra-

wozdawcy. 
Dlaczego państwo proponujecie, aby do Rady 

Mediów Narodowych wchodzili czynni politycy? 
W cywilizowanych państwach takie rady składają 
się z osób niezależnych, bez legitymacji partyjnych, 
np. rektorów uczelni, ekspertów czy medioznawców.

Z tym łączy się drugie moje pytanie: Szanowny 
Panie Senatorze, dlaczego 5 osób ma być w tej radzie? 
Czy nie można byłoby zaproponować rady 6-oso-
bowej, tak by zrównoważyć głosy partii rządzącej 
i opozycji, skoro już nie chcecie tam mieć ludzi nie-
zależnych?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, zacznę od końca, od ostatniego 

pańskiego pytania. Jeżeli to byłaby rada 6-osobowa , 
to mógłby występować pat w głosowaniach, mogłyby 
to być głosowania 3 do 3. Dlatego takie gremia, jak 
np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji… Dlaczego 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest 6-oso-
bowa? No właśnie m.in. z takiego powodu i z takiej 
a nie innej woli ustawodawcy, który regulację przyjął.

Pytanie o tzw. czynnych polityków. No, Panie 
Senatorze, jeżeli… W radzie nie może zasiadać czło-
nek rządu, tzn. przedstawiciel administracji publicz-
nej. Faktem jest, że poseł czy senator może w niej 
zasiadać, ustawa tego nie wyklucza. Nie mówi o tym 
wprost, ale tego nie wyklucza. Chciałbym zwrócić 

status. Mają oni taki sam status, jak każdy inny członek 
Rady Mediów Narodowych, tak samo jak ci 3 wybra-
ni przez Sejm. Oni mają dokładnie ten sam status. 
A uchwały będą podejmowane większością głosów. 
Więc, owszem, może być sytuacja, w której tych 3 
wybranych przez Sejm będzie jednomyślnych w jakimś 
zakresie, a 2 nie. Ale może być sytuacja, w której 5 
będzie miało podobne zdanie w jakiejś sprawie, a może 
być taka sytuacja, w której 1 sejmowy i 2 prezydenc-
kich będzie miało takie samo zdanie i przegłosują 
tych 2 sejmowych. Ja bym absolutnie nie wykluczał 
jakiejkolwiek sytuacji… Uważam, że ten argument 
jest troszeczkę nietrafiony, ponieważ jest przyjęta pew-
na zasada wyboru, ale ona nie dzieli poszczególnych 
członków Rady Mediów Narodowych na tych, którzy 
mają słabszy głos, i na tych, którzy mają mocniejszy 
głos. Więc myślę, że w tym przypadku praktyka po-
każe, jak będą przebiegały głosowania. A poza tym, 
nawiązując do pytania pana senatora Kleiny, chciałbym 
powiedzieć, że jak będziemy tak teoretyzowali, to za 
chwilę nie będzie wiadomo, kto tutaj… Po prostu te 
głosy mogą się jeszcze inaczej układać.

Co do zasady uważam, że jest to olbrzymi krok 
naprzód. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że przez 
wiele lat ukształtowała się taka praktyka, że opozy-
cja nie miała żadnego przedstawiciela, jeżeli chodzi 
o funkcjonowanie układu medialnego w Polsce. Bo 
nawet kiedy rządziła koalicja PO–PSL, to zdarza-
ło się – i głosowania w Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji mogą to potwierdzić – że de facto była 
to koalicja między wszystkimi członkami Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Gdyby w ustawie o radiofonii i telewizji była zapi-
sana np. zasada, że jest 5 członków krajowej rady, 3, 
nie wiem, jest wskazywanych przez większość sejmo-
wą, parlamentarną, a 2 wskazuje prezydent, ale spo-
śród zgłoszonych przez największe kluby opozycyjne, 
to prawdopodobnie byłaby zupełnie inna sytuacja, 
jeżeli chodzi o politykę koncesyjną i wiele innych roz-
wiązań, które przyjmowała Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, a które wzbudzały kontrowersje.

Tak że w tym przypadku jest wola ustawodawcy 
– taki system był, taki w tej chwili jest proponowany. 
Oczywiście możemy o tym dyskutować. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rybicki ponownie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję bardzo.
Mam również do posła sprawozdawcy większo-

ści pytanie. Z tej ustawy, a mam ją przed sobą, nie 
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(senator J. M. Jackowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, chciałbym zadać pytanie panu 

senatorowi sprawozdawcy większości. Bardzo intere-
sujące było wystąpienie pana senatora, a szczególnie 
wątek, w którym pan senator mówił o odpolitycznie-
niu. Żeby nie stracić tego, czym jest pojęcie „odpoli-
tycznienie”, chciałbym, aby pan senator jeszcze raz, 
tak zwięźle, jak mówił w wystąpieniu, powiedział, na 
czym polega odpolitycznienie mediów narodowych. 
To jest jedno pytanie.

I drugie. Z wypowiedzi pana senatora składają-
cego sprawozdanie wynikało, że istnieje koniecz-
ność powołania Rady Mediów Narodowych w celu 
zwiększenia przychodów polskiej telewizji i radia. 
Abonament itd. Dawał pan takie porównanie. Czy 
mógłby pan jeszcze raz sprecyzować, w jednym 
zdaniu, po co powołujecie państwo tę radę? Jednym 
zdaniem, żeby nie przedłużać.

Czy to było przejęzyczenie z tymi dochodami, 
czy to…

Senator Jan Maria Jackowski:
To był skrót myślowy. Rzeczywiście. Dziękuję 

panu za zwrócenie uwagi, ponieważ nie dopowie-
działem. A mianowicie jest przygotowywana ustawa, 
która będzie dotyczyła nowych zasad czy uszczelnie-
nia systemu poboru abonamentu. Wiem, że trwają 
czy mają trwać prace nad tym tematem. Proponuję 
zadać to szczegółowe pytanie panu ministrowi 
Czabańskiemu, który z ramienia rządu odpowiada 
za relacje między rządem… Nie relacje. Po prostu 
z ramienia rządu monitoruje sytuację, jeżeli cho-
dzi o sposób funkcjonowania mediów publicznych. 
A więc jest osobą jak najbardziej kompetentną, żeby 
udzielić panu odpowiedzi.

Tak jak ja to rozumiem, to jest ustawa pomostowa, 
ponieważ 30 czerwca kończy się obowiązywanie usta-
wy, która dotyczyła takich zasad, że był wybierany 
jednoosobowy zarząd, prezes Telewizji Polskiej – tzn. 
zarząd jest w tej chwili większy – zostały wskazane 
nowe zasady kreacji zarządów w mediach publicz-
nych. Ta ustawa wygasa, jak wiadomo, 30 czerwca. 
Była zapowiadana duża ustawa czy właściwie pakiet 
kilku ustaw, które właśnie miały określić nowy ustrój 
mediów publicznych i nowe zasady ich funkcjonowa-
nia, a jednocześnie zagwarantować im stabilizację 
finansową. W tej chwili robimy część z tego daw-
nego pakietu, mianowicie ustawę o Radzie Mediów 
Narodowych. A oczywiście ta ustawa o finansowaniu 

uwagę na to, że zarówno poseł, jak i senator zostali 
wybrani przez konkretnych wyborców. On legitymuje 
się legitymacją demokratyczną, nie jest uzurpatorem, 
który zawłaszczył sobie mandat senatorski czy po-
selski, on reprezentuje jakąś część opinii publicznej. 
Jeżeli jest to zawarte w konstrukcji, jaką proponuje 
wnioskodawca… W ten sposób teoretycznie mamy 
tu zawarte całe spektrum poglądów politycznych 
Polaków, którzy biorą udział w wyborach. Mówię 
„teoretycznie”, bo modelu idealnego po prostu się 
nie skonstruuje. W związku z tym ten zarzut uwa-
żam za niestosowny. Czy uważa pan, że lepiej będzie 
tak, jak jest obecnie w Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji, gdzie zasiadają ludzie, którzy kiedyś byli 
w partii albo prowadzili jakąś działalność publicz-
ną, to jest byli radnymi, parlamentarzystami? Takie 
sytuacje się zdarzały, tak to funkcjonowało. No, nie 
może być tak, że ustawa wyklucza jakieś gremium 
z przyczyn bliżej nieokreślonych. Zasadne jest to, że 
w tej radzie nie będą zasiadać przedstawiciele admi-
nistracji czy rządu. I to można w sposób doktrynalny 
wyjaśnić. Ale wykluczanie posłów czy senatorów, 
pozbawianie ich możliwości zasiadania w Radzie 
Mediów Narodowych, w moim głębokim przekona-
niu – przedstawiam tu swoją opinię, szczegółowo na 
ten temat na posiedzeniu komisji nie dyskutowaliśmy 
– absolutnie nie zapewni… Gdyby zasiadali w niej 
przedstawiciele korporacji twórców czy korporacji 
naukowych, to też nie dałoby pewności, że nie mie-
libyśmy do czynienia z potencjalnym lobbowaniem 
na rzecz jakichś interesów. Tu nie będzie pan miał 
żadnego argumentu.

Senator Władysław Komarnicki:
Jedno zdanie. Pan jest doświadczonym senato-

rem, Panie Senatorze Sprawozdawco, i wie pan o tym 
doskonale, że moje pytanie szło w takim kierunku: 
nawet jeżeli wówczas członkowie byli związani 
z partiami, to obecnie, kiedy państwo głosicie dobrą 
zmianę, możecie zrobić tak – liczyłem na to – żeby 
byli niezależni.

Senator Jan Maria Jackowski:
To jest pańska opinia. Ja jestem przekonany…
(Senator Władysław Komarnicki: Do której mam 

prawo. Do której mam prawo.)
…że dobra zmiana następuje. Mógłbym tutaj po-

dać cały szereg ustaw, ale to nie jest przedmiotem 
mojego sprawozdania. Między innymi 500+ i wiele, 
wiele innych rozwiązań.

(Senator Marek Borowski: To nie mówmy o od-
politycznieniu, bo to nie wypada.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: No właśnie.)
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(senator J. M. Jackowski) krytykował telewizję z jakichś tam powodów. I nigdy 
nie było tak, żeby ktoś stwierdził, że ten system funk-
cjonuje idealnie, jest doskonały i nic w nim nie należy 
zmieniać. To były głosy wyjątkowo odosobnione.

Panie Senatorze, Wysoka Izbo, ja akurat należałem 
do krytyków ustawy z 1992 r. i są tego dowody na 
piśmie. Pisałem to w moich książkach, w licznych 
publikacjach i jako członek rady do spraw mediów 
przy prezydencie RP jeszcze w latach dziewięćdzie-
siątych na ten temat również publicznie się wypo-
wiadałem. Ale przyjęto taki model i tak to po prostu 
funkcjonowało. Teraz następuje zmiana tego modelu, 
aczkolwiek proszę zauważyć, że zostają utrzymane 
media publiczne jako spółki akcyjne, jako spółki w ta-
kiej formule organizacyjno-prawnej. Tak że w tym 
zakresie ta ustawa nic nie zmienia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
(Senator Piotr Wach: Jeszcze ja się zgłaszałem.)
Pan senator Wach już był…
(Senator Jerzy Fedorowicz: I ja też.)
(Senator Piotr Wach: Jeszcze raz.)
Jeszcze raz, dobrze. Pan senator Wach…
(Senator Jerzy Fedorowicz: I ja też.)
Dobrze. Pan senator Wach, później pan senator 

Fedorowicz.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Ja również mam pytanie do pana senatora spra-

wozdawcy większości.
Powiedziałbym tak… Zgadzając się z ostatnią 

wypowiedzią pana, szczególnie początkową częścią, 
i właściwie trochę w ramach zaprzeczenia sobie, bo 
pan jest sprawozdawcą większości, która proponuje 
przyjęcie ustawy bez poprawek, chciałbym zapytać 
jednak, czy nie warto by wprowadzić poprawki, która 
by w jakimś stopniu rozwiązywała problem opozy-
cyjnych przedstawicieli w radzie. W ust. 3 w art. 7 
są podane przypadki, w których organ, który wybrał 
albo powołał członka rady, może go odwołać przed 
upływem kadencji. I tam są 2 przypadki. Można 
by dodać trzeci przypadek, powiedzieć, że w razie 
zmiany ugrupowań… że tych zgłoszonych przez klu-
by parlamentarne lub poselskie wchodzące w skład 
Rady Ministrów również organ powołujący może 
odwołać swoich przedstawicieli. To by dawało szansę 
na tę teoretycznie pożądaną równowagę. Bo gdyby 
zmieniły się ugrupowania, o czym była tu mowa, to 
organ powołujący mógłby przed upływem kaden-
cji odwołać tych przedstawicieli, których powołał. 
I kwestia, która była tutaj podnoszona, mogłaby ulec 
zmianie. Zapewne… To jest art. 7 pkt 3. Mnie się 

– i tu ma pan rację – nic nie mówi, nic nie zmienia 
w tym zakresie. Ale rząd zapowiada, że takie prace 
będą trwały i to uszczelnienie nastąpi.

A jeżeli chodzi o odpolitycznienie, to my często 
mylimy różne pojęcia. Przyznam, że mi czasami też 
zdarza się pomylić. Mianowicie „odpartyjnienie” 
i „odpolitycznienie”. A media publiczne, Wysoka 
Izbo, zawsze działają w przestrzeni par excellence 
politycznej, bo działają w obiegu publicznym. I tak 
jak mamy np. taką sytuację, że Kortezy powołują 
władzę telewizji publicznej w Hiszpanii, jak mamy 
taką sytuację, że de facto premier Wielkiej Brytanii 
powołuje szefa BBC, tak mamy model francuski, 
który Polska jakoś tam skopiowała, z narodową radą 
audiowizualną. Różne mamy kreacje w tym zakresie. 
Nie da się stworzyć idealnego systemu tworzącego 
coś takiego jak media publiczne, które są całkowicie 
– kładę akcent na słowo „całkowicie” – oderwane od 
realiów politycznych. Takiego systemu nie wymyślo-
no i takiego systemu nie ma. Może dlatego niektórzy 
proponują, aby w ogóle zlikwidować media publiczne 
i obszar medialny pozostawić wyłącznie podmiotom 
prywatnym, komercyjnym. Są kraje, które w tę stro-
nę trochę poszły, np. Stany Zjednoczone, w których 
media publiczne to właściwie bardzo niszowe media, 
a cały ciężar komunikacji społecznej spoczywa na 
mediach o charakterze komercyjnym.

Każdy z tych modeli ma oczywiście swoje plusy 
i swoje minusy. My w Polsce odziedziczyliśmy pewną 
sytuację po monopolu, który miała rządząca partia 
PZPR i jej koalicjanci, w postaci Radiokomitetu, 
który tak naprawdę był pierwszym frontem walki 
ideologicznej i jako taki był traktowany. Z tego wy-
nikały konkretne ustalenia, zasady przyjmowania 
ludzi do pracy, polityka programowa, oceny pro-
gramów, kreowanie szefów Radiokomitetu, władz 
itd., itd. W roku 1989 jeden z postulatów – to jeden 
z postulatów sierpniowych, z 1980 r. – dotyczył funk-
cjonowania mediów publicznych. I wtedy zaczęła się 
ożywiona debata o tym – wracam do tego, bo to jest 
punkt istotny – w jaki sposób to zrobić. A więc przede 
wszystkim była ustawa o likwidacji RSW „Prasa”, 
bo przecież był de facto partyjny koncern w postaci 
RSW „Prasa”. Nastąpiła również dyskusja na temat 
mediów publicznych i przeprowadzono, przeforsowa-
no wówczas ustawę o radiofonii i telewizji z 1992 r., 
o której sporo mówiłem, bo ona tworzyła podwaliny 
systemu, który… Ustawa ta niesie określone skutki 
do dnia dzisiejszego.

I teraz mamy taką oto sytuację, że odchodzimy 
od tego modelu, który był krytykowany. No, Wysoka 
Izbo, jak były lata dwa tysiące… już nie będę mówił 
które, to rządzący wówczas krytykowali telewizję, 
że ona jest niedobra. Jak były inne lata, to kto inny 
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(senator P. Wach) w pewnym sensie niezależności i suwerenności de-
cyzji, jakie podejmują, zapisane, że nie można ich 
odwołać z jakiegoś powodu. No, niech pan sobie wy-
obrazi sytuację, w której jest przedstawiciel klubu 
opozycyjnego i np. z powodu jakichś tam wewnętrz-
nych procesów w tym ugrupowaniu ktoś stawia wnio-
sek o wykluczenie go z klubu parlamentarnego. I ten 
wniosek przechodzi. I taka osoba de iure jest poza 
wspomnianym klubem, z jakiegoś powodu, obojętnie 
jakiego. Może tak być np. z powodu jakichś rozgry-
wek politycznych wewnątrz ugrupowania. I co wte-
dy? I wtedy byłaby podstawa do tego, żeby wygasić 
takiej osobie mandat? No, to byłby instrument do 
działania po prostu na takiej właśnie zasadzie. Tak 
więc z tego punktu widzenia ja bym bronił wspo-
mnianego zapisu, który stabilizuje sytuację. Zdarza 
się… Wysoki Senacie, w klubie Platformy i w klubie 
Prawa i Sprawiedliwości były osoby wybierane z tych 
list, które to osoby później, w toku kadencji, z róż-
nych powodów zmieniały przynależność. Pojawiał 
się oczywiście argument, że w takim razie powinny 
one zrzec się mandatu senatorskiego czy poselskiego, 
ale poza bodajże jednym… Nie wiem, już nie chcę 
mówić. Ale wspomniany postulat nigdy nie został 
zrealizowany. Tak że ja bym pozostał przy zapisach, 
które są obecnie. Ale, jak powiedziałem, jeżeli pan 
senator będzie składał poprawkę, to proszę bardzo. 
Przecież jest taka możliwość.

(Senator Piotr Wach: Panie Marszałku, czy mogę 
jeszcze jedno zdanie? Bo nastąpiło lekkie nieporo-
zumienie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Piotr Wach:
W uzasadnieniu pan mówi o indywidualnych spra-

wach. A ja mówię o ugrupowaniach, które wchodzą 
w skład Rady Ministrów. To jest jednak troszkę co 
innego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Zgadzam się, Panie Senatorze, ale chciałem po-

kazać różne implikacje, które mogłyby się pojawić, 
gdybyśmy wprowadzili do tej ustawy taką, powie-
działbym, furtkę. Ja uważam, że jest pewien stan… 
Odpowiadam na pytania, które się pojawiły. Sytuacja 
na dzień, nie wiem, załóżmy, 15 września – data wy-
boru, i przez 6 lat od daty wyboru ten stan… Kto 
był wskazany przez większość sejmową, kto został 
wskazany jako przedstawiciel opozycji przez pana 
prezydenta… Ten stan pozostaje. A co będzie po-
tem? Minie 6 lat i będzie nowy wybór. Być może już 

wydaje, że to jest stosunkowo prosta konstrukcja, 
tym bardziej że wcześniej, w art. 6, są wymienione 
kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez 
ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą 
w skład Rady Ministrów. Tak więc to nazewnictwo 
już istnieje w ustawie.

Pytam o to, mimo że pan właściwie proponował… 
i reprezentuje pan większość, która uważa, że należy 
przyjąć omawianą ustawę bez poprawek.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ja mogę powiedzieć, że jeżeli 

pan złoży taką poprawkę, no to po prostu ona będzie 
rozpatrywana przez Wysoką Izbę…

(Senator Piotr Wach: Ale czy pan by ją poparł? 
Tak teoretycznie.)

Ja bym jej nie poparł, ponieważ uważam, że oma-
wiana ustawa powinna być przyjęta jak najszybciej 
i w takim kształcie, jaki jest zaproponowany. Ten 
kształt mnie satysfakcjonuje. Ale jak najbardziej, 
może pan senator złożyć taką poprawkę. Na pewno 
na posiedzeniu komisji się nad tą poprawką pochy-
limy i będziemy głosować. Oczywiście tu jest taka 
sytuacja… Tylko że ja bym pragnął zwrócić uwagę, 
że nie da się wszystkiego zadekretować w ustawie. 
Każda sytuacja… Mogą być bardzo różne sytuacje. 
Artykuł, o którym pan senator wspomina, art. 7, sta-
nowi, cytuję: „Wygaśnięcie członkostwa w Radzie 
przed upływem kadencji następuje w przypadku: 
śmierci; zrzeczenia się funkcji – no, to są kwestie 
oczywiste, nikt tego nie będzie kwestionował – 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu”… i dalej: 
„złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lu-
stracyjnego potwierdzonego prawomocnym orzecze-
niem sądu”. I teraz ust. 2: „wygaśnięcie członkostwa 
w Radzie stwierdza…” no, marszałek w przypadku 
tych 3 członków, których powołał Sejm, i prezydent 
w przypadku tych, których powołał prezydent. Dalej, 
ust. 3: „Organ, który wybrał albo powołał członka 
Rady…”

(Senator Piotr Wach: O tym właśnie mówię. O od-
wołaniu.)

„…odwołuje go przed upływem kadencji w przy-
padku: naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 lub 3; choroby trwale uniemożliwiającej peł-
nienie funkcji”.

(Senator Piotr Wach: I pkt 3, zmiany większo-
ści…)

Zmiany większości… No, ja bym tutaj jednak 
bronił zapisu, który jest obecnie, i byłbym przeciw-
ny pańskiej poprawce z bardzo prostego powodu. 
Otóż z drugiej strony członkowie Rady Mediów 
Narodowych powinni mieć jako gwarancję swojej 
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(senator J. M. Jackowski) będzie znaleźć osoby o odpowiednich osiągnięciach 
zawodowych, które by chciały za średnią krajową 
objąć tak poważną funkcję.

Chciałbym też przy okazji sprostować… Prosiłem 
na posiedzeniu komisji, żebyśmy nie wracali do hi-
storii, jednak przypomnę, że w Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji jest 2 przedstawicieli opozy-
cji, którzy zasiadają w Krajowej Radzie od wielu lat, 
i choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, 
to prawda jest taka… Czy to jest hipokryzja, czy nie 
jest… Fakt jest taki, że w radzie są przedstawiciele 
lewicy.

I to w zasadzie byłoby na razie wszystko, jeśli 
chodzi o pytania dodatkowe. Może później zadam 
jeszcze kolejne.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Dla mnie kwestią kluczową… Jeżeli chodzi o na-

wiązanie do tego, co ja mówiłem… Jeżeli chodzi 
o to, jakie są koalicje w Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji… Dla mnie kluczowy jest wybór członków 
rad nadzorczych w tej puli, która należy do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. I w wielu przypadkach 
następowało to w konsensusie, ustalano to i tak się 
działo. I to nie miało znaczenia, że lewica, jak pan to 
określił, czy kandydat, który jest w Krajowej Radzie, 
który jakoś tam był wskazywany czy wiązany z le-
wicą, w jakimś sensie nie brał udziału w tej koalicji, 
chociaż formalnie – oczywiście ma pan rację – w ko-
alicji rządowej nie był. Podobnie było przecież z wy-
borem 5 członków trybunału na podstawie uchylonej 
przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym. Leszek Miller i jego obóz w tamtej 
kadencji dał kandydatów do tej piątki do Trybunału 
Konstytucyjnego i później publicznie przepraszał opi-
nię publiczną, że dał się w tę awanturę wciągnąć, bo 
zostali tam wybrani. Czyli de facto koalicja do wy-
boru tam zaistniała, chociaż Leszek Miller formalnie 
nie był członkiem ówczesnej koalicji rządzącej, ale 
koalicja pewnego interesu, nazwijmy to, zaistniała.

Teraz kwestia Senatu. Panie Przewodniczący, py-
taliśmy o to pana ministra Czabańskiego, ja też w swo-
jej wypowiedzi ten wątek poruszałem. Rozumiem, 
że… Tym bardziej że jest przecież sytuacja taka, że 
Rada Mediów Narodowych, o czym do tej pory nie 
mówiliśmy, raz do roku składa sprawozdanie ze swo-
jej działalności, składa je przed prezydentem, przed 
Sejmem i przed Senatem. Pan minister Czabański 
odpowiedział na pytanie, na wątpliwości związane 
z tym, czemu Senat nie bierze udziału w tej kreacji, 
że przecież to nie wyklucza senatorów z możliwości 
zasiadania w tej radzie. I teoretycznie tak jest, bo to 
kluby opozycyjne, a kluby parlamentarne to są kluby 
poselsko-senatorskie, będą wskazywały kandydata 

inna większość parlamentarna będzie decydowała 
o tych 3… Być może inny prezydent – tego nie mo-
żemy wykluczyć – będzie realizował gestie klubów 
opozycyjnych, tak to po prostu jest skonstruowane. 
A wszelkich możliwych sytuacji – życiowych, poli-
tycznych itd., itp. – moim zdaniem, w takiej ustawie 
się nie da opisać, tak żeby przewidywała ona każdy 
możliwy kazus.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz:

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę państwa, w miejscu, w którym jesteśmy, 

powinniśmy unikać hipokryzji, ale ona leje się z ust 
wszystkich nas. A ta ustawa to szczyt hipokryzji. No 
np. jest w niej taki przepis, że w skład rady wchodzi 
5 członków, ale nie wskazano, czy to mają być osoby 
z klubów opozycyjnych, czy z klubów nieopozycyj-
nych, a ci z opozycyjnych… No, to jest jakieś kurio-
zum ustawodawcze, które na pewno będzie przedmio-
tem badań na uczelniach prawniczych. Pan senator 
sprawozdawca i tak musi spróbować… Poproszę pana 
o… Np. w art. 4 jest mowa o tym, że kadencja członka 
rady trwa 6 lat, ale nie jest napisane, od kiedy. No, 
jest to problem, który należałoby rozwiązać. I jest 
odpowiednia poprawka, może ktoś ją wprowadzi.

A ja mam dwa pytania. Pan przewodniczący, se-
nator sprawozdawca sam stwierdził, że to nie jest 
do końca w porządku, że Senat nie ma prawa głosu 
w sprawie powoływania kandydatów, co uważam 
za kompletny nonsens, bo w takim dużym kraju… 
Przecież to my, senatorowie, jesteśmy ludźmi, którzy 
najbardziej, można powiedzieć, poznali życie. To po 
pierwsze.

Po drugie… I to będzie pytanie o coś, czego nie ma 
w ustawie. Jak to jest z senatorami i posłami, którzy 
mogą być w Radzie Mediów Narodowych? Czy jest… 
Np. ja bym chętnie był w tej radzie, bo jako członek 
tej rady dostawałbym, zgodnie z ustawą, średnią kra-
jową. Ale czy miałbym prawo również do pobierania 
diety, jako senator, i uposażenia senatorskiego? Jeżeli 
to nie jest zapisane w ustawie, to chciałbym, żeby mi 
to ktoś wytłumaczył. Bo zachodzi podejrzenie, że 
zostało to zrobione po to, żeby posłowie i senatorowie 
dorabiali sobie, jeżeli oczywiście nie będą musieli 
zrezygnować z mandatu i z uposażenia poselskie-
go… Z mandatu pewnie nie, bo to nie jest napisane. 
Ale co z uposażeniem poselskim? Ja szanuję średnią 
krajową, Panie Senatorze, ale obawiam się, że trudno 
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(senator J. M. Jackowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja w kwestii for-

malnej, Panie Marszałku. Przepraszam.)
Pani senator Zdrojewska w kwestii formalnej. 

Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku, ja bardzo bym chciała poprosić 

o zwrócenie panu senatorowi uwagi i poproszenie, 
żeby nie wykraczał tak daleko poza zakres pytań 
i poza to, o czym była mowa na posiedzeniu komisji, 
bo naprawdę trudno się tego słucha. Może panu się 
dobrze mówi, Panie Senatorze, ale takich wielomi-
nutowych wywodów słucha się bardzo trudno. Tak 
że bardzo poproszę o skrócenie wypowiedzi wykra-
czających poza temat. Bardzo proszę.

(Senator Czesław Ryszka: Pytania wykraczają 
poza materię.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Ale, po pierwsze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja muszę od-

powiedzieć…)
…pytania często też wykraczają poza materię, 

czyli poza sprawozdanie z posiedzenia samej komisji 
– bo tego powinny dotyczyć pytania – a po drugie, 
trudno mi cenzurować senatora sprawozdawcę.

(Senator Czesław Ryszka: Jakie pytania, takie od-
powiedzi.)

Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Moje pytanie jest też do senatora sprawozdawcy… 

Mówił pan, że członków Krajowej Rady wybierają 
Sejm, Senat, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeżeli chodzi o ustawę o Radzie Mediów Narodowych, 
to przypominam, że jest to projekt poselski, czy-
li to posłowie – myślę, że posłowie akurat Prawa 
i Sprawiedliwości – w tym projekcie nie uwzględnili 
Senatu, przewidziano tylko, że 3 przedstawicieli wy-
biera Sejm, a 2 wskazuje prezydent. Wydaje mi się 
niedopuszczalne, żebyśmy my jako Senat nie wpro-
wadzili tutaj poprawki – liczę, że państwo poprzecie 
moją poprawkę – żeby jednak nie 3, tylko 2 przedsta-
wicieli wybierał Sejm, a 1 przedstawiciela wybierał 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na rangę 
i na to, jak zawsze do tej pory było, że trzeba to było 
w jakiś sposób podzielić.

I jeszcze jedno pytanie do pana sprawozdawcy. 
W art. 5 jest napisane, że członkiem rady może zostać 

i mogą np. wskazać senatora. Jeżeli klub opozycyjny 
wskaże senatora, może on być mianowany przez pana 
prezydenta, więc tego wykluczać nie można.

I trzecia kwestia, o której pan wspomniał, kwe-
stia honorarium. Otóż w ustawie jest zapisane, że 
stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do 
członków rad nadzorczych. To nie jest forma, jak 
rozumiem, zatrudnienia, członkostwo w Radzie 
Mediów Narodowych to nie jest forma zatrudnienia. 
Oczywiście, jeżeli są podróże służbowe, jakieś po-
siedzenia wyjazdowe, to następuje zwrot kosztów, 
jest dieta itd., ale na ogólnych zasadach, na podsta-
wie ogólnych przepisów, ale to nie jest takie zatrud-
nienie, które by wymagało 8 godzin pracy dziennie. 
W związku z tym… Mówię o tym, bo pan podniósł 
tu pewną wątpliwość, pojawiło się stwierdzenie, że 
fachowiec, który nie jest politykiem, to pewnie by 
się za tę średnią krajową nie zgodził, bo by uznał, że 
musi jednak więcej zarobić. Otóż moim zdaniem tu 
nie ma takiego niebezpieczeństwa, ponieważ jest to 
rodzaj ryczałtu czy wynagrodzenia dla członków rad 
nadzorczych, które regulują stosowne przepisy. Więc 
można wykonywać pracę, świadczyć gdzieś pracę, 
być w różnym stosunku pracy, a jednocześnie być 
członkiem rady nadzorczej. Tak samo można być…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jako senator ja nie 
mogę, Panie Senatorze…)

Pan nie może, oczywiście, że pan nie może, ale w tym 
wypadku nie ma zakazu wykonywania i w ustawie nie 
ma również zapisu stanowiącego, że jeżeli np. parlamen-
tarzysta, mówmy szerzej, nie tylko poseł, ale też senator, 
zostanie członkiem Rady Mediów Narodowych, to on 
w tym momencie nie będzie mógł pobierać diety albo 
nie będzie mógł pobierać w pełnym zakresie uposaże-
nia. Tego w ustawie nie ma. Tak że oczywiście może 
się zdarzyć taka sytuacja, że parlamentarzysta, który 
pracuje, będzie pobierał i dietę, i uposażenie, oczywiście 
będą mu przysługiwały środki na biuro, a jednocześnie 
będzie pobierał uposażenie jako członek Rady Mediów 
Narodowych. To jest oczywiste, to wynika wprost z tej 
ustawy. Gdybym twierdził coś innego, to wprowadzał-
bym Wysoką Izbę w błąd.

Pragnę zwrócić uwagę, że element, który pan sena-
tor poruszył, to jest tak w ogóle element interesujący, 
bo przecież jest wielu parlamentarzystów, którzy są 
np. sekretarzami stanu albo ministrami, pełnią funk-
cje rządowe i też mają prawo do pobierania środków, 
wprawdzie wtedy nie pobierają uposażenia, ale mają 
prawo do diety, mają prawo do środków na biuro itd. 
Oni muszą się zdecydować, mogą pozostać albo przy 
uposażeniu, albo przy pensji ministerialnej. Jeżeli cho-
dzi o dietę, jeżeli chodzi o środki na prowadzenie biura 
poselskiego czy, analogicznie, biura senatorskiego, to 
absolutnie z tego tytułu mają taką możliwość.
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(senator P. Florek) minister Czabański ustosunkował się do tego. Myślę, 
że, jak pan zada to pytanie, pan minister też panu 
senatorowi udzieli odpowiedzi. Ja jako sprawozdawca 
mogę powiedzieć, dla mnie te kryteria są czytelne. 
I absolutnie nie ma znaczenia, jakie jest pochodze-
nie etniczne tej osoby, jeżeli ona ma obywatelstwo 
polskie. Ja bym z tego tytułu absolutnie nie kruszył 
kopii, bo w ten sposób właściwie każdą ustawę, która 
określa katalog osób mogących pełnić jakieś funkcje, 
mających jakieś przywileje albo obowiązki… Opisuje 
się to jako wymóg obywatelstwa polskiego i tego pro-
ponuję się trzymać.

A jeżeli chodzi o moje odpowiedzi… No, one są 
dokładnie takie, jakie są pytania. Jeżeli pytania wy-
kraczają poza materię, to staram się na nie odpowie-
dzieć, Pani Senator. Zwracam się tu do pani senator 
Zdrojewskiej. Tak więc jak będą konkretne pytania 
o to, co się działo w trzynastej minucie posiedzenia, to 
ja wtedy będę mówił o tym, co się działo w trzynastej 
minucie posiedzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja dziękuję, 

to…)
Dziękuję.
Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pewną wątpliwość co do sposobu organiza-

cji tej rady i jej funkcjonowania. W art. 4 jest mowa 
o tym, że kadencja członka rady trwa 6 lat, jednak nie 
wiadomo, od jakiego momentu ona się zaczyna. Czy 
wszyscy członkowie rady będą powołani jednocze-
śnie? I kiedy? To się wiąże także z art. 23, który mówi 
o tym, że przed dniem zebrania się rady na pierw-
sze posiedzenie w sprawach niecierpiących zwłoki 
czynności ustawowo zastrzeżonych dla rady dokonuje 
minister właściwy do spraw skarbu państwa. Otóż 
rzecz polega na tym, że nie wiadomo, kiedy ta rada się 
zbierze, nie wiadomo, kiedy ją powołamy i w związku 
z tym minister może zrobić, co będzie chciał. A ta 
rada ma przecież orzekać w sprawach personalnych. 
Jakie jest wytłumaczenie? Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję za to pytanie, Pani Senator. Tę kwestię 

podnosiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego. 
Zgłosiła propozycję poprawki, jednak nikt z sena-
torów obecnych na posiedzeniu – i o tym mówi-
łem w moim sprawozdaniu, kiedy przedstawiałem 

osoba, która ma obywatelstwo polskie, nie była skaza-
na prawomocnym wyrokiem oraz wyróżnia się wie-
dzą i doświadczeniem. Czy taka legitymacja wyróż-
niania się tylko wiedzą i doświadczeniem, żeby być 
członkiem tak ważnej Rady Mediów Narodowych, 
jest wystarczająca? Czy państwo na ten temat dysku-
towaliście na posiedzeniu komisji? Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Szerszej dyskusji na ten temat nie było. Prawdę 

powiedziawszy, to ci, którzy będą desygnować czy 
proponować, będą musieli sami ocenić, czy osoba, 
którą zaproponują, spełnia te kryteria, bo to, kogo 
zaproponują, będzie oczywiście im wystawiało świa-
dectwo. W ustawie nie zostało to szczegółowo za-
pisane, że taka osoba np. musi, nie wiem, od 20 lat 
pracować w mediach… Tego typu kryteria nie zostały 
zapisane. Tak że na ten temat szerszej dyskusji nie 
było. Ale nie wyobrażam sobie, żeby w praktyce były 
to osoby, które nie mają jakiejś większej wiedzy na 
temat funkcjonowania systemu medialnego w Polsce 
i w szczególności mediów publicznych.

A jeżeli chodzi o poprawkę, to pan senator na 
pewno ją złoży i wtedy będziemy nad nią głosować.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pytanie 

dotyczące nazwy ustawy. Czy o tym była dyskusja 
w czasie posiedzenia komisji? Bo nazwa ustawy 
jest taka: „ustawa o Radzie Mediów Narodowych”. 
W art. 5 są przedstawione warunki, jakie powi-
nien spełniać kandydat na członka Rady Mediów 
Narodowych. Czy była podnoszona kwestia narodo-
wości? Bo tutaj, jak rozumiem, słowo „narodowych” 
oznacza, że chodzi o media polskie, narodu polskie-
go… Czy był podnoszony problem, co byłoby, gdyby 
większość członków albo wszyscy członkowie… albo 
większość członków była innej narodowości, posiada-
ła obywatelstwo polskie, ale była innej narodowości? 
Czy wówczas Rada Mediów Narodowych będzie na-
dal spełniała ten wymóg, który, jak rozumiem, jest 
jakby w duchu tej ustawy?

Senator Jan Maria Jackowski:
Na ten temat częściowo była dyskusja. Pani sena-

tor Zdrojewska podnosiła tę kwestię w dyskusji. Pan 
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(senator J. M. Jackowski) pozycja. Rozumiem, że to jakaś taka forpoczta: coś 
będzie, a na razie zróbmy to. 

Czy na posiedzeniu komisji rozważaliście pań-
stwo, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby prze-
dłużenie istniejącej ustawy nie do 30 czerwca, tylko 
do 30 czerwca 2019 r.? I tak nic by się nie zmieniło, 
a byłby czas na spokojną pracę nad tą ustawą. To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie. Ja cały czas wracam do kwestii upolitycz-
nienia. Czy rozważaliście państwo taki oto element: 
jeżeli stałoby się tak, że 5 członków rady zostałoby 
wybranych ze słusznie panującego ugrupowania – ja 
nie mówię którego, mówię teoretycznie – i powstałby 
nowy radiokomitet w ramach realizacji tej ustawy, 
to czy są jakiekolwiek zabezpieczenia w tej ustawie, 
dzięki którym w ramach tego fantastycznego zjawiska 
walki z upolitycznianiem mediów nie mogłoby dojść 
do tej sytuacji?

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale proszę spre-
cyzować pytanie, bo…)

Jeszcze raz to drugie pytanie. Czy była na po-
siedzeniu komisji dyskusja na temat zabezpieczeń 
przed sytuacją, że wśród 5 członków Rady Mediów 
Narodowych będą członkowie jednego ugrupowania? 
Oczywiście innych zabezpieczeń niż dobra wola.

Senator Jan Maria Jackowski:
No, to jest teoretyczna sytuacja i na ten temat 

szczegółowo nie dyskutowaliśmy na posiedzeniu 
komisji.

Jeżeli chodzi zaś o wejście ustawy w życie, to 
art. 25 powiada, że ustawa wchodzi w życie po 7 
dniach o dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 19, któ-
ry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Art. 19: 
„W ustawie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie usta-
wy o radiofonii i telewizji art. 4 otrzymuje brzmienie: 
«Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia»”. Tak więc to plus ten art. 23, o któ-
rym wspominała pani senator Rotnicka, powoduje, 
że Rada Mediów Narodowych może być teoretycznie 
wybrana np. w lipcu, czyli po wygaśnięciu tej ustawy 
z trzydziestego, i nic w systemie prawnym nie koli-
duje, nie ma żadnej sytuacji, która pozostawiałaby 
lukę prawną.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj chce do-

pytać.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja o co innego 

pytałem. Jeszcze raz zapytam, bo może zbyt długi 
wywód zrobiłem. 

Wysokiej Izbie tę ustawę – nie przejął tej poprawki. 
To nie oznacza, że ona nie zostanie złożona, bo prze-
cież jesteśmy w toku procesu legislacyjnego. A jeżeli 
chodzi o ten art. 4 w związku z…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Art. 23.)
Tak, chodzi o art. 4 w związku z art. 23; o to pani 

senator pytała. Ja to rozumiem w ten sposób – to 
jest moja interpretacja – że gdyby rada nie została 
powołana do pierwszego…

(Rozmowy na sali)
…do 30 czerwca, a raczej jest niemożliwe, żeby 

została powołana, to wtedy obowiązuje ta ustawa, 
w tym zakresie wprowadzona z datą 30 czerwca. 
I tak to rozumiem, tak to interpretuję. A w momen-
cie, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie rady, 
art. 23 zostanie… Tzn. przestaje on działać od pierw-
szego posiedzenia rady.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mogę uzupełnić 
pytanie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Czy nie uważa pan, że to powinien być artykuł 

przejściowy, mówiący, że „do czasu gdy”… itd.? 
Można też dać określenie tego czasu, nie za długie. Bo 
to wtedy, rozumie pan, daje… To właściwie przeczy 
temu, co chcecie zrobić. Temu, żeby ta rada decydo-
wała, a nie minister.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Senator, w związku z art. 23… Jeśli się nie 

mylę, to nie było dyskusji w tym zakresie. A jeśli 
pani senator uważa, że jest potrzebna poprawka, to po 
prostu proszę ją składać. Będziemy ją rozpatrywać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam pytanie 

do pana senatora Jackowskiego.
Panie Senatorze, jak zrozumiałem z pana wypo-

wiedzi, 30 czerwca kończy się obowiązywanie obec-
nego prawa. Należałoby zgłosić projekty ustaw, które 
by podchodziły do sprawy w sposób kompleksowy. 
Ze względu na brak czasu i potrzebną dyskusję nie 
zostają one przedłożone, zostaje przedłożona ta pro-
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(senator L. Czarnobaj) wodniczący rady. No, a jeśli on zachoruje, będzie 
nieobecny? I jeszcze pytanie: czy na ten temat pań-
stwo rozmawialiście?

I druga kwestia. Pkt 4: szczegółowy tryb prac 
rady określa regulamin rady. Mam pytanie, czy 
ten regulamin rady… Bo z doświadczenia wiemy, 
pamiętamy, jeżeli chodzi o tryb pracy Trybunału 
Konstytucyjnego, kto ustala… Czy tu ten regulamin 
rady ktoś zatwierdza, czy to rada po prostu ustala 
sobie tryb pracy i to jest wszystko?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ja literalnie czytam ustawę i wi-

dzę, że w ustawie nie ma mowy o tym, żeby kto-
kolwiek zatwierdzał regulamin rady. Rada sama 
przyjmuje go na swoim posiedzeniu. Praktycznie wy-
obrażam to sobie w ten sposób: na pierwszym posie-
dzeniu, gdy rada będzie się konstytuowała, po prostu 
ustali również tryb i zasady swojej pracy. I zapew-
ne przyjmie regulamin albo po prostu postanowi go 
opracować i na następnym, najbliższym posiedzeniu 
ten regulamin zatwierdzi. W każdym razie tu rada ma 
autonomię w zakresie kształtowania tego. Oczywiście 
trzeba pamiętać, że taki regulamin musi się mieścić 
w ramach prawa i w zakresie prawa, w związku z tym 
nie może wykraczać pod względem kompetencji poza 
to, co jest zapisane w ustawie.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to rada podejmu-
je… Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący rady. 
Pojawił się w jednej z wypowiedzi senatorskich taki 
wątek, że w statucie czy w ustawie nie ma przewidzia-
nej funkcji wiceprzewodniczącego rady, w związku 
z tym teoretycznie może pojawić się element sporu 
między przewodniczącym a jakimiś członkami tejże 
rady. Ale to są już sytuacje, powiedziałbym, hipote-
tyczne. Z drugiej strony racjonalny jest też argument, 
że w 5-osobowym gremium mnożenie funkcji typu 
sekretarz, pierwszy zastępca, drugi, członek zwykły, 
członek niezwykły itd., byłoby troszeczkę… To jest 
tak małe gremium, że będzie ono musiało w toku 
swoich bieżących prac wypracować zasady działania.

Co do pytania o to, co się stanie, jeżeli przewod-
niczący nie będzie chciał… No, zapewne członkowie 
rady będą zajmowali stanowisko. Przecież członek 
rady może publicznie się wypowiedzieć na dany temat 
i może zwrócić na coś uwagę opinii publicznej. No, są 
różne instrumenty. Ja zakładam, Panie Senatorze, że 
do tej rady trafią osoby, które mają pewne doświad-
czenie w funkcjonowaniu życia publicznego, nie tylko 
systemu medialnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piecha.

Czy rozważaliście państwo na posiedzeniu ko-
misji, że aby nie powodować tych zmian, które ta 
ustawa niesie, ustawa, która nic w sytuacji prawnej 
i medialnej nie zmienia na lepsze, a wręcz na gorsze – 
czy rozważaliście to państwo na posiedzeniu komisji, 
czy była taka dyskusja – przedłużyć okres funkcjo-
nowania tejże ustawy z grudnia nie do 30 czerwca, 
a np. do 30 czerwca 2019 r.?

Senator Jan Maria Jackowski:
Pojawiał się taki watek w wystąpieniu, w głosie 

jednej osoby, ale jakiejś szczegółowej dyskusji na 
ten temat nie było. Nie pamiętam, ale któraś z pań 
senator o tym mówiła, albo pani senator Zdrojewska, 
albo pani senator Borys-Damięcka podnosiły ten wa-
tek, uzasadniając swój wniosek o odrzucenie ustawy. 
Mogę potwierdzić, że to miało miejsce.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, w ustawie dość enigmatycznie 

jest opisane usytuowanie rady programowej. Nie ma 
informacji, w jaki sposób jest kształtowana rada pro-
gramowa i jakie ma kompetencje. 

Czy podczas prac komisji ten temat był porusza-
ny? Jeżeli tak, to jak tłumaczono tak enigmatyczne 
i zdawkowe potraktowanie rady programowej?

Senator Jan Maria Jackowski:
Ten wątek pojawił się w toku dyskusji, wypowia-

dał się na ten temat pan minister Czabański i propo-
nuję, żeby pan senator jemu zadał to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Sprawozdawco, dwa pytania dotyczące 

art. 11.
Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący rady. 

A co będzie, gdy przewodniczący rady nie zwoła 
posiedzenia albo będzie je opóźniał? Nie ma tutaj 
przewidzianej żadnej innej formy… Jest tylko prze-
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Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.
Proszę pana, ta ustawa mówi o mediach elektro-

nicznych. W tej ustawie nie ma żadnego problemu 
mediów prasowych, papierowych, gazet, tygodników 
itd. To dotyczy mediów elektronicznych…

(Senator Wojciech Piecha: Ja wiem…)
Tak więc jakby pytanie jest bezzasadne.
(Senator Wojciech Piecha: Dlaczego bezzasadne? 

Pani powiedziała, że „narodowe” już się nie mieści 
w pani języku politycznym, a tylko „publiczne”. Ja 
uważam, że to powinny być media narodowe, czyli 
nasze, polskie.)

(Głos z sali: To nie jest dyskusja.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ja rozumiem, tylko 

że my nie jesteśmy w tej chwili na etapie dyskusji, 
więc proszę o zadawanie pytań. I pani senator odpo-
wiedziała na pytanie – tak?)

Dlatego…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę…)
Dziękuję.
Dlatego uważam, że nazwa powinna brzmieć 

„media publiczne”, że one dotyczą społeczeństwa, 
dotyczą regionów, dotyczą także związków wyzna-
niowych, religijnych. Takie mamy media. Nie ma 
pojęcia „media narodowe”. Proszę mi wytłumaczyć, 
co to są media narodowe wobec tego. Bo pan mówi 
„nasze, polskie”. A media publiczne to nie są nasze, 
polskie? A media związków wyznaniowych to nie są 
nasze, polskie, obywateli polskich? Wszystkie media 
w Polsce dotyczą mediów polskich. I „polski” nie zna-
czy „narodowy”, a „narodowy” nie znaczy „polski”. 
Ja proponuję zajrzeć do słownika, co to znaczy „na-
rodowy”, co to znaczy „naród”, „narodowy”, „media 
narodowe”. Bo to pojęcie powinno być każdemu z nas 
znane. My tworzymy ustawę…

(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, czy 
to jest debata, czy to są pytania?)

Raczej powinno się stworzyć ustawę dotyczącą 
mediów publicznych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie, tak? Nie ma już więcej…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chwileczkę, ja 

się zgłaszałem.)
Nie mam takiej informacji od pana senatora se-

kretarza, ale jeżeli pan się zgłaszał, to oczywiście…
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Akurat w tej samej kwestii do pana senatora spra-

wozdawcy. Każda ustawa ma swój przedmiot. I tutaj 

Senator Wojciech Piecha:

Ja mam pytanie do pani senator sprawozdawcy 
mniejszości. Bo ona, mówiąc o ustawie o Radzie 
Mediów Narodowych, powiedziała, że słowo 
„Narodowych” jest dla niej takie… No, nie powin-
no się znaleźć w tej nazwie, powinna być mowa 
o radzie mediów publicznych. Ja chciałbym za-
uważyć, że media narodowe istnieją w Niemczech, 
bo Niemcy mają w swoich mediach w 100% swój 
kapitał, i to i w telewizji, i w radiu, i w prasie. 
A jeżeli przejrzy się nasze media, prasę pisaną, 
to widzi się, że 85% jest skupione w rękach nie-
mieckich albo kapitału szwajcarskiego i innego. 
Dlatego ta droga, którą w tej chwili idziemy, to 
próba odbudowania roli mediów polskich w na-
szej rzeczywistości. Telewizja publiczna powinna 
być takim medium, które ma mieć odpowiednie 
finansowanie, abonament ma być ściągany tak, 
jak to jest w Niemczech, we Francji, w Wielkiej 
Brytanii, a nie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja przepraszam, ale 
proszę powtórzyć, bo pani senator… A pan się do 
niej zwraca, więc najmocniej pana przepraszam…)

Ale… No dobrze…
(Senator Robert Mamątow: Po co przeszka-

dzasz?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bo pan mówił, że do 

sprawozdawcy…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Samo pytanie, 

samo pytanie.)
Ale… No dobrze, ale…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Proszę o spokój!)
Ale to później… Zadam pytanie: czy ten model 

mediów, jaki mamy teraz w Polsce, czyli że 85% prasy 
jest w rękach niemieckich albo kapitału zagraniczne-
go, jest dla pani do przyjęcia? W przypadku telewizji 
jest to samo. I jak my, Polacy, mamy komunikować 
się z naszym społeczeństwem, skoro teraz robimy to 
za pomocą mediów, gdzie kapitał jest zagraniczny? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Może pani odpowiedzieć z miejsca, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Rozumiem, 

że to jest pytanie do mnie.)
Tak sądzę. Tak zrozumiałem pana senatora.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panie 

Marszałku, pozwoli pan, że z tego miejsca będę od-
powiadać, bo ciężko mi się przemieszczać.)

Tak, tak, ja to powiedziałem, prosiłem właśnie 
panią senator, żeby odpowiadała z miejsca. Bardzo 
proszę.
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(senator M. Augustyn) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam pytanie, które zadałem już 

senatorowi sprawozdawcy, dotyczące odpowiedzial-
ności za działania, czyny, decyzje członków Rady 
Mediów Narodowych. Usłyszałem w odpowiedzi, 
że ma powstać regulamin. Jak rozumiem, regulamin 
decyduje o działaniach, że tak powiem, skierowa-
nych do wewnątrz, a mnie chodzi o odpowiedzial-
ność prawną za działania czy też zaniechania Rady 
Mediów Narodowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Dzień dobry państwu. Przepraszam bardzo, mam 

prośbę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan minister prosił, 

żeby móc odpowiadać z miejsca…)
…o powtórzenie pytania. Szedłem na mównicę 

i po prostu nie usłyszałem. Przepraszam bardzo, Panie 
Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o odpo-

wiedzialność za działania członków Rady Mediów 
Narodowych. Ona nie jest opisana w ustawie, a prze-
cież za określone czyny, zaniechania każdy funkcjo-
nariusz publiczny, a takim, jak rozumiem, będzie 
członek rady, powinien ponosić odpowiedzialność. 
Tego nie może regulować jakaś wewnętrzna decyzja 
o charakterze regulaminowym. Prosiłbym o odpo-
wiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Poza odpowiedzialnością, która wynika z odpo-

wiednich uregulowań prawnych, kodeksów itd.… 
Rzeczywiście ta ustawa nie przewiduje specjalnego 
trybu odpowiedzialności, takiej jak np. w przypad-
ku członków rządu. Chciałbym podkreślić, że rząd 

jest jasne, że to jest wytrych, przy pomocy którego 
próbuje się dokończyć upolitycznianie mediów. To jest 
jasne. To jest zapisane. Ale tak naprawdę ustawa ma 
też swój podmiot, zakres podmiotowy. Otóż tutaj jest 
bardzo poważny problem, naprawdę bardzo poważny 
problem prawny, ponieważ w Polsce nie mamy zde-
finiowanych mediów narodowych.

(Głos z sali: To tylko nazwa własna…)
To nie jest tylko kwestia nazwy własnej. „Rada 

Mediów Narodowych” to nie jest nazwa własna…
(Senator Czesław Ryszka: Pytanie niech pan zada.)
…tylko określenie podmiotu, którego rzecz doty-

czy. Otóż chciałbym się dowiedzieć od pana senatora 
sprawozdawcy, czyście na ten temat dyskutowali. Bo 
wszystko inne, co jest zapisane, musi się odnosić do 
tego podmiotu. Gdzie on jest? Nie ma go w słownicz-
ku, bo nie ma słowniczka. Nie ma w potocznym języ-
ku tego rodzaju określenia. Tak więc jakich mediów to 
rada? Bardzo mi zależy na odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, była na ten temat dyskusja, była 

wymiana zdań. Pan minister Czabański słusznie 
zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi np. o media publiczne, 
to mówi się „Telewizja Polska SA”, natomiast nie jest 
powiedziane, że jest to… Nie mówi się w ustawach, 
że Telewizja Polska SA jest medium publicznym, 
tylko używa się nazwy własnej „Telewizja Polska 
SA”. I w związku z tym proponuję, żeby pan senator 
skierował to pytanie, jeżeli pan chce głębiej na ten 
temat dyskutować, do pana ministra Czabańskiego.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję, tak zrobię.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia odnośnie do zada-

wania pytań? Nie. W związku z tym kończę etap pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Czy 

przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Nie.

Dziękuję bardzo, 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 poseł Rybicki… Pan senator Rybicki. Bardzo 
proszę.
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noważone w związku z tym, że się ograniczy liczbę 
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To 
ograniczenie nie nastąpiło, więc proszę mi powie-
dzieć, z czego to będzie finansowane, czyim kosztem 
i ile to będzie kosztowało.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Powiedziałem już, ale powtórzę, że będzie to fi-

nansowane z budżetu Kancelarii Sejmu. Ten budżet 
nie będzie zwiększony – będzie trzeba wykroić środki 
na funkcjonowanie rady.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czyli to ma 
być rada mediów parlamentarnych.)

(Senator Barbara Zdrojewska: A jak wysokie to 
będą środki?)

Proszę?
(Senator Barbara Zdrojewska: Jak wysokie to 

będą środki? Chyba państwo to liczyli.)
(Senator Leszek Czarnobaj: To się okaże.)
W ustawie ma pani zapisane wynagrodzenia czy 

diety – wszystko jedno, jak to nazwać – członków 
rady. I łatwo policzyć, jakie to są koszty, jeżeli chodzi 
o obsadę rady. Łączne koszty będą prawdopodobnie 
mniejsze niż koszt jednego członka Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, a więc nie będą specjalnie 
duże, a obsługę biurową będzie zapewniać Kancelaria 
Sejmu w ramach swojego budżetu, ten budżet nie 
będzie zwiększony.

(Senator Barbara Zdrojewska: A nie może pan, 
Panie Ministrze, konkretnie powiedzieć, ile to będzie 
kosztowało?)

Nie, konkretnie pani nie odpowiem na to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, pańska wiarygodność w moich 

oczach nie jest duża. Stojąc tam, zarzekał się pan przy 
poprzedniej ustawie, że nie dojdzie do upolitycznie-
nia mediów, a teraz śmiało patrzy mi pan w oczy. 
Powtórzyłby pan to? To jest moje pierwsze pytanie.

A drugie jest takie: jaki jest zakres podmiotowy 
tej ustawy? Powołuje się radę mediów publicznych, 
wobec tego…

(Senator Bogdan Borusewicz: Narodowych.)
Narodowych.
A gdzie są te media narodowe, dla których tworzy-

my radę? Nie jest prawdą, że nie wiadomo, czym są 

w sprawie tej ustawy nie ma wypracowanego stano-
wiska. To, co do państwa będę mówił, odpowiadając 
na pytania, będę mówił jako pełnomocnik rządu do 
spraw przygotowania reformy mediów publicznych. 
Nie jest to stanowisko uzgodnione w rządzie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze, zapomniałam zadać 

to pytanie na posiedzeniu komisji kultury. Pozwolę 
sobie zadać je teraz, bo wydaje mi się dosyć istotne. 

Jakie będą konkretne skutki finansowe utworzenia 
i działalności Rady Mediów Narodowych? Zgodnie 
z uzasadnieniem projektu, strona 4, który państwo 
przedłożyliście w Sejmie, nowe wydatki w ramach 
Kancelarii Sejmu zostaną w pełni zrównoważone 
oszczędnościami w ramach budżetu Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji wynikającymi z wcześniej-
szego ograniczenia liczby jej członków do 3. Tak 
uzasadnialiście państwo to w Sejmie, że to będzie 
sfinansowane z oszczędności, które zostaną poczy-
nione dzięki ograniczeniu liczby członków Krajowej 
Rady. Nie ma w tej puli środków na organizację pracy, 
lokal, środki trwałe. Zero wyliczeń w tym zakresie. 

Proszę powiedzieć, czy jeśli zgodnie z propozycją 
sejmowej komisji kultury liczba członków Krajowej 
Rady zostanie utrzymana, czyli dalej będzie tak, jak 
było, zmiana nie nastąpi, jak ta rada będzie działała, 
skąd będą pieniądze, ile to będzie kosztowało w skali 
roku? Proszę powiedzieć, gdzie rada będzie miała 
swoją siedzibę itd.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
To wszystko, Pani Senator, jest opisane w ustawie. 

Odsyłam do ustawy. Te sprawy będą regulowane z bu-
dżetu Kancelarii Sejmu.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, ale proszę mi powiedzieć, jakie 

dokładnie będą koszty. Przy wprowadzaniu ustaw 
wylicza się koszty funkcjonowania tych ustaw, jest 
taki obowiązek. Powtórzę, że w uzasadnieniu było za-
pisane, że te koszty zostaną zrekompensowane, zrów-

(sekretarz stanu  K.Czabański)
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…po owocach ich poznacie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Już poznajemy.)
Nie, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

proszę o ciszę. Proszę pozwolić odpowiedzieć na 
pytanie.)

Panie Senatorze, ja bym tu nawiązał do mistrzostw 
Europy. Jeżeli pan uważa, że wynik 5:0 dla jednej 
drużyny jest ciekawszy dla tej drugiej drużyny niż 
wynik 3:2, to jest to pana wybór. Myśmy postawi-
li na 2 miejsca w 5-osobowej radzie dla opozycji, 
a państwo nie dawaliście żadnego miejsca. Państwo 
przez ostatnie lata wykluczaliście całkowicie z me-
diów publicznych ludzi, którzy reprezentowali co 
najmniej 30% społeczeństwa, i proszę o tym pamię-
tać. Gdy teraz państwo mi mówicie o pluralizmie, 
o odpolitycznieniu, to mnie się rzeczywiście chce 
śmiać, zacytowałbym pana z tym śmiechem.

Jeżeli senator Fedorowicz mówi o tym…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie odpowiedział 

pan jeszcze na drugie pytanie.)
Zakres podmiotowy? Zaraz do tego przejdę. Ale 

najpierw chciałbym… Bo pan zadał pytanie, czy bym 
powtórzył, tak jakby pan sądził, że myśmy zrobili tu 
coś innego, niż zapowiadaliśmy. Zrobiliśmy więcej na 
rzecz pluralizmu, niż zapowiadaliśmy, i nawet więcej, 
niż się spodziewałem.

(Senator Mieczysław Augustyn: Więcej, tu się zga-
dzam, więcej niż ktokolwiek się spodziewał.)

Panie Senatorze, a jeżeli chodzi o zakres podmio-
towy… Ponieważ pan lubi złośliwe komentarze, to 
odsyłam do ustawy, niech pan ją przeczyta, tam jest 
wszystko napisane.

(Senator Robert Mamątow: To było dobre…)
17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, duże 

radio, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa. Ma 
pan wszystko opisane, wszystko, co wchodzi w za-
kres tej ustawy. Ja nie rozumiem, dlaczego pan ma 
z tym kłopoty, ale rozumiem, że ta ustawa się panu 
nie podoba.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niech pan odpo-
wie na pytanie, jaka…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeśli można, to prosiłbym o przed-

stawienie takiej sprawy. Ja bym nie chciał wracać 
do tego, kto tu jest winny. Mnie cały czas interesuje 
ten argument dotyczący odpolitycznienia. Z punktu 
widzenia Kowalskiego – przepraszam wszystkich 

media publiczne. Wiadomo, są spółkami publicznymi. 
Czym są spółki publiczne – wiadomo, to struktura 
kapitałowa decyduje. Tymczasem czym są media na-
rodowe – nie wiemy. Tworzymy jakąś radę mediów, 
których nie ma. Tak więc prosiłbym, żeby pan po-
wiedział, czym są media narodowe i czego ma to być 
rada, jakich mediów.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, patrząc panu w oczy, powtórzył-

bym z jeszcze większą siłą to, co mówiłem tutaj, na 
tej sali parę miesięcy temu. A skłania mnie do tego to, 
że w sprawie odpolitycznienia moim zdaniem osią-
gnęliśmy więcej, niż mogłem się spodziewać, wtedy 
jak do państwa mówiłem.

(Senator Mieczysław Augustyn: Gratuluję poczu-
cia humoru.)

(Wesołość na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o spokój, Panie 

Senatorze.)
Ja nie komentowałem pana wypowiedzi śmie-

chem, choć mógłbym, bo festiwal hipokryzji, który 
tutaj trwa, i niektóre wypowiedzi do takiego śmiechu 
wprost skłaniają, trochę sardonicznego śmiechu.

Na czym polega odpolitycznienie – w znaczeniu: 
odpartyjnienie? Warto pamiętać, że to są różne poję-
cia. Po pierwsze, na tym, że zgodnie z ustawą ta rada 
ma charakter pluralistyczny, czego do tej pory nie 
było w polskim prawodawstwie dotyczącym mediów 
publicznych. Po drugie, ta rada jest wybierana na 6 lat 
bez możliwości skrócenia kadencji któregokolwiek 
z jej członków, no chyba że zajdzie jedna z okolicz-
ności zapisanych bardzo precyzyjnie w ustawie. Do 
tej pory też tego nie było, ponieważ Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji nie dość, że była państwa, to 
jeszcze co roku musiała się meldować w świecie 
polityki i uzyskiwać aprobatę tego świata. Krótszej 
smyczy i większej zależności ja nie znam, a pracuję 
w polskich mediach od 50 lat i mogłem obserwować, 
jak to działa. Tak wymyśliliście to państwo w 1992 r. 
Ja również, podobnie jak senator Jackowski, nale-
żałem do krytyków tamtej ustawy, głównie z tego 
powodu, z powodu obowiązku corocznego meldo-
wania się u polityków i uzyskiwania ich atestu. Teraz 
ta rada przez 6 lat będzie miała spokój z politykami. 
Oczywiście…

(Senator Mieczysław Augustyn: Bo to będzie rada 
polityków.)

(senator M. Augustyn)
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(senator L. Czarnobaj) decydują o tym politycy, choć gdzieś pochowani, za 
jakimiś parawanami. W Anglii – już była o tym mowa 
– w dużej mierze decyduje premier, układ rządowy, 
w Hiszpanii Kortezy wybierają bezpośrednio władze 
mediów publicznych, we Francji jeszcze do niedawna 
prezydent jednoosobowo wybierał wszystkie władze 
mediów publicznych, a od paru lat obowiązuje bar-
dziej skomplikowany system, ale sprowadza się do 
tego, że tę narodową radę medialną wybiera więk-
szość parlamentarna. I tutaj po prostu nie ma innego 
sposobu.

Moim zdaniem szukanie innego sposobu jest tro-
chę błędne, dlatego że mamy do czynienia z własno-
ścią publiczną, ogólnopubliczną, ogólnoobywatelską, 
ogólnonarodową i musi być nad tym nadzór reprezen-
tantów społeczeństwa, ale z mandatem pochodzącym 
z wyborów.

U nas były pomysły, żeby stowarzyszenia twór-
cze wybierały władze mediów publicznych, tylko 
uświadamiam państwu, że oznaczałoby to de facto 
uwłaszczenie się tych stowarzyszeń na majątku pu-
blicznym i później bez żadnej kontroli… Przecież 
politycy… Proponujemy taką radę powierniczo-nad-
zorczą powoływaną de facto przez Sejm, bo 3 osoby 
będą wybierane bezpośrednio przez Sejm, a 2 osoby 
przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych 
z kolei przez kluby parlamentarne. Czyli to takie 
rozwiązanie czasem poselsko-senatorskie, a czasem 
tylko poselskie. A więc mamy de facto wprowadzenie 
bezpośredniego nadzoru parlamentu nad mediami 
publicznymi i odsuwamy od tego władzę wykonaw-
czą. Z kolei nadzór polityków, członków parlamentu, 
nad mediami publicznymi lub osób wskazanych przez 
tych polityków podlega weryfikacji wyborczej. Co 
4 lata politycy są rozliczani, m.in. za stan mediów 
publicznych. Lepszego systemu nie wymyślono. Te 
systemy, gdzie pewne środowiska, środowiska twór-
cze, miałyby głos decydujący, moim zdaniem, i nie 
tylko moim zdaniem, prowadzą na manowce.

A przecież obiektywizm mediów to jest z jed-
nej strony odsunięcie świata polityki, tej takiej co-
dziennej, od mediów publicznych, a z drugiej strony 
wbudowanie w te media pewnych mechanizmów za-
bezpieczających niezależność dziennikarską w tych 
mediach. I my takie mechanizmy przewidujemy w tej 
dużej ustawie medialnej, dla której ta ustawa jest usta-
wą pomostową. Tam będą rozstrzygnięcia, wprost 
zapisane konkursy, kadencje itd. To pozwoli zarzą-
dzającym, menedżerom tych mediów publicznych, 
szefom i dziennikarzom na to, żeby realizowali swoją 
powinność dziennikarską bez obawy, że ktoś będzie 
wobec nich wyciągał konsekwencje.

Tak że ten system budujemy w ten sposób. A pierw-
sze, co chcemy, to zastąpić nadzór nad tymi mediami 
ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która 
jednocześnie jest regulatorem rynku. Przypominam, 

Kowalskich – najbardziej interesujące jest to, co do-
tyczy rzetelności i uczciwości tego, co przedstawia 
się w mediach, generalnie rzecz biorąc. 

Proszę mi powiedzieć, Panie Ministrze, bo pan jest 
wielkim fachowcem w tej dziedzinie, który z syste-
mów europejskich jest podobny do tego, co państwo 
proponujecie, w pana ocenie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niech pan powie, 
jaka jest definicja mediów narodowych, bo o to py-
tałem.)

I drugie pytanie z tym związane. Który z sys-
temów wg pana oceny jest najlepszy – już szukam 
i zaraz to przeczytam – gwarantujący obiektywizm 
mediów publicznych, szeroko rozumiany?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Obiektywizm mediów publicznych jest wynikiem 

bardzo skomplikowanego procesu.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale przepraszam…)
On nie zależy od 1 czynnika, ale ja spróbuję od-

powiedzieć na pana pytanie, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Zaraz, zaraz, Panie Ministrze, chwileczkę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek.)

Panie Senatorze, czy pan już skończył zadawanie 
pytań. Tak?

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak.)
Dobrze, 2 pytania.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Można? Dziękuję.
Panie Senatorze, dochodzenie do pewnego stanu 

obiektywizmu mediów publicznych to jest skom-
plikowany proces i to zależy przede wszystkim od 
oddzielenia bezpośredniej polityki od tych mediów. 
W każdym kraju europejskim mamy bardziej wprost 
lub mniej wprost system, mechanizm polityczny po-
woływania władz tych mediów. To może być skryte 
za pewnymi parawanami, jak np. w Niemczech, gdzie 
jest bardzo skomplikowany system związany z lan-
dami, z władzami tych landów itd., ale też w efekcie 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) publicznych przez lata całe, a problem polega na tym, 
że ludzie wybierani przez, załóżmy, rządy czy koalicje 
rządzące nie mają za grosz honoru obywatelskiego, 
żeby działać we własnym imieniu, w imieniu czło-
wieka, do którego… jak zobowiązuje do tego konsty-
tucja. To jest problem osobowy. I teraz jest tak, że ta 
rada złożona z jakichś ludzi, którzy mogą niestety 
też być politykami… Bo mówicie o niepolityczności, 
a pozwalacie politykom, żeby mogli dorobić do pensji 
posła czy senatora, co moim zdaniem jest niezgodne 
ze sprawowaniem mandatu posła…

(Wicemarszałek Maria Koc: Prosimy o pytanie.)
Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mamy nadzo-

rować radę i w jaki sposób ci ludzie poniosą odpowie-
dzialność. Bo to jest jedyny projekt, w którym… To 
jest jedyna instytucja, do zadań której nie ma żadnego 
odwołania i która również nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Proszę, Panie Senatorze, nie ułatwiać sobie zada-

wania pytań czy stawiania zarzutów i nie formułować 
najpierw tez, których ja nie formułuję. Ja nigdy nie 
formułowałem tezy o niepolityczności. Wręcz prze-
ciwnie, ja mówię, że to jest rada polityczna, że to jest 
rada polityczna… To ma być nadzór parlamentar-
ny, czyli nadzór nad ciałem na wskroś politycznym, 
nad dobrem publicznym, jakim są media publiczne. 
My nie chcemy uprawiać fikcji, chcemy, żeby był 
autentyczny nadzór parlamentu… Dlaczego głównie 
Sejmu? Dlatego, że Sejm – już senator Jackowski 
o tym wspominał – w pewnym przybliżeniu, jakby 
z pewną grubością… Tam jednak oddane jest zróż-
nicowanie światopoglądowe i polityczne społeczeń-
stwa poprzez system wyborów w ramach ordyna-
cji proporcjonalnej… tzn. w pewnym przybliżeniu, 
bo nie do końca tak jest. I w związku z tym proszę 
zwrócić uwagę – tu odniosę się też do głosów, któ-
re być może za chwilę padną, dlaczego Senat nie 
wybiera – że prezydent też nie wybiera. To nie jest 
tak, że prezydent i Sejm wybierają. Nie. Tylko Sejm 
de facto wybiera, a kluby parlamentarne wskazują 
kandydatów. Tak? Prezydent tylko wybiera spośród 
kandydatów wyłonionych przez kluby parlamentar-
ne. Jest to świadomy zamysł, żeby główną rolę tutaj 
odgrywał Sejm, żeby to zadanie należało do Sejmu 
z tych powodów, o których wcześniej powiedziałem. 

bo nikt z państwa o tym nie mówił. Ona ma mieć 
równy dystans wobec wszystkich uczestników rynku 
medialnego. Tutaj, nie wiadomo dlaczego, powołuje 
władze mediów publicznych, a ma pilnować równe-
go dystansu do mediów prywatnych, komercyjnych 
i publicznych. A więc odsuwamy ją od tego władztwa 
nad mediami publicznymi i tworzymy system powo-
ływanej rady, nieodwoływalnej przez 6 lat po to, żeby 
mogła działać niezależnie od bieżącej polityki rządu.

Zwracam też uwagę, że to jest pierwszy w histo-
rii przypadek, że po uchwaleniu tej ustawy rząd nie 
będzie miał nic do powiedzenia w sprawie mediów 
publicznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Fedorowicz. 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Najpierw 

chciałbym coś dopowiedzieć senatorowi 
Czarnobajowi. Otóż w większości europejskich ciał 
nadzorujących wykonywanie zadań realizowanych 
przez media publiczne obowiązuje zakaz łączenia 
tych funkcji. Tak że to jest większość…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, ja 
wiem, bo pan minister wyjaśniał…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
pan…)

Ale pan minister nie odpowiedział…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Tak, ale wyjaśniam. A teraz chciałbym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pan 

zadaje teraz pytanie panu ministrowi. Bardzo proszę.)
No tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jak będzie pan mini-

strem, to będzie pan odpowiadał.)
(Senator Stanisław Kogut: Długo nie będzie mi-

nistrem.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Robert!)
(Senator Robert Mamątow: To nie ja.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Stasiu!)
W takim razie, Panie Ministrze, ja bym chciał 

zapytać, co my z tym w ogóle zrobimy. Mianowicie 
z ustawy wynika, że od uchwał rady, które nie są akta-
mi administracyjnymi, nie służy żadne odwołanie, jak 
też że rada w trakcie kadencji jest nieodwoływalna. 
My nie możemy pisać ustawy w taki sposób, żeby nie 
dać jakiejkolwiek furtki, jeśli ktoś by się sprzenie-
wierzył zasadom. My rozmawiamy tutaj o mediach 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) I proszę wybaczyć osobiste pytanie: czy pan mi-
nister zamierza kandydować do tej rady, czy też nie 
rozpatruje pan w ogóle takiej możliwości? Bardzo 
dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, senatorowie, wbrew temu, co pan 

mówi, mogą wysuwać kandydatów poprzez kluby 
parlamentarne. Przecież kandydaci będą wysuwani 
przez kluby parlamentarne – i ci kandydaci wybierani 
przez Sejm, i ci kandydaci wskazywani przez pana 
prezydenta przecież będą kandydatami wskazywany-
mi przez kluby parlamentarne. To nie będą kandydaci, 
sam nie wiem, którzy przyjdą do Sejmu i powiedzą, 
że chcą kandydować – tak? Tak że senatorowie też 
mogą wysuwać kandydatów, przecież jesteście pań-
stwo członkami klubów parlamentarnych.

A jeżeli chodzi o drugie pytanie, to ustawa bar-
dzo precyzyjnie opisuje tryb powoływania członków 
Rady Mediów Narodowych, i tam, o ile dobrze pa-
miętam ustawę, nie ma żadnych nazwisk. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ustawa niewiele mówi o powo-

ływaniu władz nowych mediów narodowych, ale, jak 
rozumiem, rezygnuje się z konkursów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: Nie.)

Nie rezygnuje się z konkursów?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Ustawa nic nie mówi na ten temat.)

No właśnie, nic nie mówi. To chciałbym zapytać 
pana, jak ta kwestia będzie regulowana, jeżeli chodzi 
o powoływanie władz, rady nadzorczej i potem władz 
pozostałych spółek. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy oceny skutków regulacji 
co do tej ustawy. Jest taki dobry obyczaj, że porządna 
ustawa ma ocenę skutków regulacji. I myślę, że do 
tego też zmierzała senator Zdrojewska, pytając pana 

Tak że my nie ukrywamy tego, że naszym zdaniem 
nadzór ciała właśnie najbardziej reprezentatywnego 
politycznie, czyli Sejmu, nad mediami publicznymi 
jest słuszny, trafny i potrzebny, i że on ze względu na 
swój charakter pluralistyczny nie jest przypadkiem, 
że te 2 osoby z 5 oddajemy klubom opozycyjnym… 
A to ma zapewnić w efekcie pluralistyczny charakter 
mediów publicznych, czego do tej pory przecież nie 
doświadczaliśmy. Dziękuję.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Przepraszam, Pani Marszałek, ale pan minister 

nie był łaskawy odpowiedzieć na moje pytanie, co 
to znaczy, że nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności. 
Jest napisane, że do złożonego przez Radę Mediów 
Narodowych rocznego sprawozdania Sejm, Senat 
i KRRiT mogą jedynie złożyć uwagi, nie mogą ich 
rozliczyć… Czy to jest jakaś drużyna… Czy to są 
osoby przed nikim nierozliczane? Czy może ja się 
mylę albo źle czytam ustawę?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Nie wiem… Jeżeli pan za nieodpowiedzialną uwa-

ża drużynę, która jest powoływana przez Sejm i pre-
zydenta… Ja mam inne zdanie na ten temat.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Tomasz 

Grodzki.
(Rozmowy na sali)

Senator Tomasz Grodzki:
Przepraszam bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Ja 

mam w zasadzie dwa pytania. Pan minister był uprzej-
my już rozpocząć ten wątek… No, co tu dużo mówić, 
czujemy się trochę pokrzywdzeni jako senatorowie, 
że nie jest nam dane nawet wystawić kandydata; nie 
mówimy oczywiście o senatorach, bo stoimy na sta-
nowisku, że posłowie i senatorowie nie powinni być 
kandydatami do tego ciała. Już abstrahuję od tytułu 
„media narodowe”, bo to mi się kojarzy z jakąś woje-
wódzką radą narodową, z Frontem Jedności Narodu, 
z tego typu historiami. Ale to już było… Wielokrotnie 
zwracano na to uwagę.
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(senator S. Rybicki) to sensu. Ale to tylko moja propozycja dla tej rady. 
A jak się to skończy, nie wiem, bo to Rada Mediów 
Narodowych będzie decydować.

Jeżeli chodzi o skutki regulacji – powtórzę – nie 
następuje żadne wygaszanie kadencji, nie następuje 
żadne wygaszanie żadnych spółek, tak więc nie bę-
dzie żadnych odpraw z tego tytułu. A jeżeli chodzi 
o to, co pan powiedział o ludziach, którzy odeszli 
z pracy od stycznia br. do dzisiaj, to w tej grupie, 
około 200 osób, jak pan powiedział, 80–90% to są 
ludzie, którzy odeszli na własną prośbę lub za po-
rozumieniem stron. Zwolnienia dotyczą kilkunastu 
osób. Takie dane, z dokładnymi wyliczeniami, do-
stałem… po dyskusji w parlamencie poprosiłem te-
lewizję i duże radio o takie informacje i dostałem je 
od władz tych spółek. Jeżeli się mówi o zwalnianiu, 
to proszę wziąć pod uwagę, że najczęściej do jednego 
koszyka wkłada się ludzi odwołanych i ludzi, którzy 
sami odeszli z pracy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzej Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czytając ustawę… Właściwie 

głównym zadaniem Rady Mediów Narodowych – 
ono jest opisane w art. 2 ust. 1 – jest powoływanie 
i odwoływanie składów osobowych organów jedno-
stek publicznej radiofonii i telewizji i Polskiej Agencji 
Prasowej. 

W jakiej formie – to jest pierwsze pytanie – ta 
rada będzie ich powoływała i odwoływała? Jak ro-
zumiem, chyba w formie uchwał. Jeżeli tak, to czy 
takie uchwały mają moc decyzji administracyjnej? 
I jaki jest tryb odwoławczy? Bo ja tutaj tego nie wi-
dzę. Jeżeli nie ma trybu odwoławczego, jeżeli to nie 
jest decyzja administracyjna, nie podlega pod kodeks 
postępowania administracyjnego, no to, tak jak pan 
senator Fedorowicz tutaj powiedział, to będzie rada 
mędrców, którzy będą nieomylni. Tak należałoby to 
rozumieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Rzeczywiście, będzie się to odbywało w trybie 

uchwał. Ale to jest po prostu taka kompetencja, jaką 

ministra o koszty funkcjonowania rady. Rozumiem, 
że to będzie w budżecie Kancelarii Sejmu. Ale są 
też pośrednie skutki finansowe wprowadzania ustaw. 
W tym przypadku te skutki są pewnie trudne do oce-
nienia, jeżeli chodzi o skutki odpraw w spółkach, 
które z dniem wejścia w życie ustawy podlegają li-
kwidacji. Czy była próba szacunków? Do tej pory 
odeszło z mediów publicznych około 170 dziennika-
rzy i pracowników wyższego szczebla. Pewnie jest 
jakaś przymiarka finansowa, jakie będą skutki dla tej 
nowej instytucji, jeżeli chodzi o odprawy, zwolnienia 
itd. dla pracowników, dziennikarzy i innych osób.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Tak, rozumiem…)

To są pośrednie skutki nowej regulacji.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Panie Senatorze… Już mogę odpowiadać, Pani 
Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o konkursy – zacznę 

od pierwszego pana pytania – to ustawa w tej sprawie 
się nie wypowiada. 

Ona nie zakłada kończenia kadencji władz spółek, 
poza kadencją rad programowych. Bo kadencja rad 
programowych jest wygaszana w momencie wejścia 
tej ustawy w życie. Ale rady programowe to nie są 
władze spółki i tam nie przysługują żadne odprawy 
ani żadne tego typu rzeczy.

Jeżeli chodzi o ewentualny wybór nowych władz 
spółek, to ponieważ te władze spółek, zwłaszcza 
zarządy, były powoływane przez ministra skarbu 
w trybie niekonkursowym po tej nowelizacji grudnio-
wej, ja osobiście – ale to nie jest ani pogląd autorów 
ustawy, ani pogląd rządu – jako pełnomocnik rządu 
mogę powiedzieć, że będę namawiał Radę Mediów 
Narodowych, jak ona powstanie, do tego, żeby po 
pewnym czasie, powiedzmy, po paru miesiącach, tak 
z końcem roku czy na przełomie lat 2016 i 2017, za-
stanowiła się nad przeprowadzeniem konkursów na 
członków zarządów radia i telewizji oraz regional-
nych stacji radiowych. Dlatego że w Polskiej Agencji 
Prasowej prezes pochodzi z konkursu, wyłoniony 
został wiosną bieżącego roku, tak więc tu nie miałoby 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) daje jednak żadnych uprawnień władczych w sensie 
prawa powoływania władz mediów publicznych. Te 
uprawnienia Krajowa Rada ma na podstawie ustawy 
o radiofonii i telewizji publicznej. A w związku z tym, 
że to jest wprowadzone w ramach ustawy, to też w ra-
mach ustawy można to zmienić, co ta ustawa czyni.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Czesław Ryszka. Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, opozycja cały czas nam zarzuca, 

że w tej ustawie już całkowicie, w pełny sposób za-
właszczymy media publiczne, czyniąc z nich media 
narodowe. A więc mówi się o upartyjnieniu, skoku 
na media itd. 

Proszę mi w takim razie odpowiedzieć: po co da-
jemy w tej ustawie 2 miejsca opozycji w 5-osobowej 
radzie, skoro z początkiem sierpnia wygaśnie kaden-
cja Krajowej Rady i wtedy ten skok, to zawłaszczenie, 
to upartyjnienie, upolitycznienie mogą być dokonane 
w białych rękawiczkach? I wtedy nikt nie będzie miał 
nic przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi, 
że tak powiem, z mediami publicznymi. Przepraszam 
za sformułowanie, ale mam takie wrażenie… Czy pan 
minister nie jest, że tak powiem, szczurem Platformy 
w Prawie i Sprawiedliwości?

(Głos z sali: O!)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Kim jestem?)

(Głos z sali: Szczurem.)
Szczurem. No, tym, który, że tak powiem, prze-

kreślił ten nasz skok na media publiczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze…
(Senator Czesław Ryszka: No bo daje opozycji 

tak duże, że tak powiem, władztwo, jeżeli chodzi 
o media.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze… Skończył pan, tak? Panie 

Senatorze, niejako przyszłością rynku medialnego 
i przyszłością Krajowej Rady jest to, żeby ona się 
ograniczyła do funkcji regulatora rynku, i to na do-
datek w powiązaniu z UKE. I tak to trzeba będzie 

w tej chwili wykonuje minister skarbu państwa wo-
bec rad nadzorczych i wobec zarządów. I o ile się nie 
mylę, to wobec tych decyzji też nie przysługują żadne 
odwołania typu administracyjnego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zanim zadam 

moje pytania, to jeszcze tylko w tej kwestii… Panie 
Ministrze, podczas walnego zgromadzenia wspólni-
ków na każdą decyzję przysługuje zażalenie sądowe. 
To po pierwsze. Po drugie, w przypadku decyzji ad-
ministracyjnej jest postępowanie administracyjne. 
A w przypadku tego, o czym mówił tutaj pan senator 
Misiołek, nie ma żadnego trybu odwołania. Tak to 
wygląda.

A pytanie jest następujące. Panie Ministrze, mówi 
się o tym, że powołanie Rady Mediów Narodowych to 
jest ograniczenie konstytucyjnej roli Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Czy mógłby pan minister to 
skomentować? Jak to wygląda w pana ocenie, jeśli 
chodzi o wzajemne relacje? Bo teraz będzie pewien 
dualizm. Jak wyglądają w pana ocenie te relacje 
i kwestia zgodności z konstytucją?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Zacznę od tego pierwszego pytania, a właściwie 

pana stwierdzenia, jeżeli chodzi o zgromadzenie 
wspólników czy walne zgromadzenie, gdzie jedno-
osobowo minister skarbu państwa… I on w omawia-
nej tu ustawie zachowuje tę rolę. Tak więc przysługuje 
oczywiście normalny tryb zażalenia na decyzję, tak 
jak pan słusznie powiedział.

A jeżeli chodzi o… Proszę przypomnieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Sprawa konstytucyj-

ności.)
Sprawa konstytucyjności. Zdaniem sejmowego 

Biura Legislacyjnego, zdaniem różnych ekspertów 
prawnych nie ma tutaj żadnej kolizji, ponieważ 
konstytucja nie daje Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji żadnych uprawnień władczych wobec 
mediów publicznych. Konstytucja precyzuje to, że 
Krajowa Rada dba o wolność słowa, dba o tzw. in-
teres publiczny w mediach, we wszystkich mediach, 
również komercyjnych, nie tylko publicznych. Nie 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) partii. Pan minister powiedział, że pan minister nie 
jest autorem, chociaż wydaje mi się, że jest tam jakiś 
pański odcisk palca. No ale czy pan by nie poparł 
poprawki, która by mówiła o tym, że członek Rady 
Mediów Narodowych nie może być członkiem partii 
politycznej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, nie, nie poparłbym takiej po-

prawki, dlatego że byłaby ona sprzeczna z koncep-
cją, którą przyjęliśmy. Już o tym mówiłem. Myśmy 
przyjęli koncepcję, zgodnie z którą powinien być 
nadzór parlamentu nad tym dobrem wspólnym, ja-
kim są media publiczne. I nie widzimy powodu, dla 
którego w tym nadzorze nie mogliby uczestniczyć 
ludzie posiadający mandat pochodzący z wyborów 
powszechnych i demokratycznych, bo powinni być to 
ludzie, którzy cieszą się zaufaniem publicznym, a taki 
mandat jest pewną legitymacją świadczącą o zaufaniu 
publicznym. Pan senator zapewne się ze mną zgodzi 
w tej kwestii.

Proszę nie mylić dwóch planów, tzn. nie mylić 
zarządzania mediami publicznymi, które leży w gestii 
zarządów, rad nadzorczych, menedżerów, dyrektorów 
itd., z funkcją rady powierniczo-nadzorczej, która 
będzie pilnowała tego, żeby media wykonywały swo-
ją misję. Dlatego tak ważny jest też udział opozycji 
w tej radzie. Bo to nie jest tak, że… Po pierwsze, 
zawsze dobrze jest mieć inny punkt widzenia w tego 
typu radzie, bo to też sprowadza nas wszystkich na 
ziemię. Wszystko jedno, kto jest władzą, a kto jest 
opozycją. Po drugie, proszę pamiętać o tym, że kie-
rujemy się nie tylko tym, że chcemy zbudować system 
demokratycznych mediów publicznych. Chcemy, żeby 
ten system funkcjonował w przyszłości, ponieważ 
mamy jako ugrupowanie polityczne bardzo gorz-
kie doświadczenia z przeszłości, ponieważ byliśmy 
z tych mediów systematycznie wykluczani – mimo 
że reprezentowaliśmy 30% społeczeństwa albo 
i więcej – i to w sposób świadomy, brutalny itd. Być 
może kiedyś wyniki wyborów będą inne i znajdzie-
my się w sytuacji… będziemy w opozycji. Chcemy 
mieć ustawową gwarancję, że nie wykluczy nas to 
z mediów publicznych. Działamy nie tylko na rzecz 
obecnej demokratyzacji, ale też z myślą o przyszłości 
i również z myślą o pewnym interesie własnym; nie 
ukrywamy tego. Bo doświadczenia z przeszłości są 
dla nas jak najgorsze, ponieważ mediami przez dwa-

rozwiązać. Zmierzamy do uzyskania pewnej czy-
stości na rynku medialnym, w związku z tym chce-
my instytucję władztwa nad mediami publicznymi 
oddzielić od funkcji regulatora rynku. I dlatego nie 
przeprowadzamy takiej operacji, o której pan wspo-
mniał. Ona rzeczywiście byłaby możliwa, a na do-
datek rzeczywiście wytrąciłaby wiele argumentów 
z rąk opozycji, której dajemy te 2 miejsca, narażając 
się na krytykę z obu stron. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Marek Borowski.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:
No, ja się może troszkę narażę moim kolegom 

senatorom, ale nie odczuwam jakiegoś… Nie mam 
specjalnego problemu w związku z faktem, że Senat 
nie zgłasza kandydata. Tu jest rzeczywiście inny 
system i można to ewentualnie zaakceptować. Poza 
tym wiem, jakie są systemy w innych krajach, wybór 
przez parlament nie jest rzadkością. A więc można 
powiedzieć, że polityczny charakter wyboru jest dość 
częsty, jednak ja bym nie mylił tzw. upolitycznia-
nia z upartyjnianiem. To są dwie różne rzeczy. I po-
wiedzmy sobie… Sejm wybiera sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, wybierają ich politycy, ale sędzio-
wie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą należeć do 
partii politycznej, związku zawodowego itd. Podobnie 
jest w przypadku np. Najwyższej Izby Kontroli i in-
nych tego typu organów kontrolnych. Rada…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: …Mediów 
Narodowych.)

…Mediów Narodowych jest bardzo ważnym 
organem, ponieważ podejmuje decyzje personalne. 
Nie muszę tego tłumaczyć, prawda? Niestety nie ma 
tego przepisu, który jest w przypadku Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji; przeczytam go z konstytucji: 
„członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie 
może należeć do partii politycznej, związku zawodo-
wego ani prowadzić działalności publicznej niedają-
cej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji”. I to 
jest zastanawiające. Bo jeżeli jednak chcemy, żeby ci 
ludzie, którzy tam są – nie zakładam od razu złych 
intencji – byli traktowani jako ludzie maksymalnie 
obiektywni, to robimy pewne rzeczy i właśnie m.in. 
nie pozwalamy należeć do partii politycznych, bo to 
ich ustawia automatycznie… Partia polityczna jest za-
interesowana określonym przekazem i nawet jeżeli on 
stara się być obiektywny, a coś się komuś nie podoba, 
to oczywiście wskazuje się na jego przynależność do 
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(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Doprecyzowuję to, bo pan odpowiadał na trochę 
coś innego… Krótko mówiąc, pan mówił o tym, że 
posłowie powinni móc kandydować, ponieważ chodzi 
o to, żeby parlament itd.…

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:

Rozumiem. Pan senator pytał o trochę inną spra-
wę. Rzeczywiście w ustawie nie ma tej kwestii, ona 
nie jest w niej poruszona. Chodzi przecież o sprawy 
ogólne, nie szczegółowe. Być może trochę pocieszy 
pana informacja, iż jestem pełnomocnikiem do spraw 
reformy mediów publicznych, jestem posłem Prawa 
i Sprawiedliwości, ale nie należę do partii.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Ja generalnie chciałbym 

powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, iż pan będzie 
członkiem tej Rady Mediów Narodowych.)

Panowie, to nie jest dyskusja. Proszę nie wchodzić 
w polemikę.

(Senator Marek Borowski: To nie jest polemika. Ja 
właśnie popieram kandydaturę pana ministra.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Bardzo dziękuję, ale jest określony tryb, który…)

(Senator Marek Borowski: Cieszę się, że będzie 
w tej radzie, bo to daje szansę na to, że wymienicie…)

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: …prezesa Kurskiego.)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, pan minister odpowiedział na 

pytanie.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.
Proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja chcę przede wszystkim po-

dziękować panu ministrowi, że my nie jesteśmy wy-
kluczani z mediów publicznych. Mimo że pan pre-
zes w Opolu został wygwizdany, to jak się ogląda 

dzieścia parę lat – nie przez cały okres od 1992 r., 
z pewnym przerwami – rządził establishment zbudo-
wany z Platformy Obywatelskiej, która występowała 
wcześniej pod innymi nazwami, PSL i SLD. I tylko 
ten układ rządził mediami publicznymi, nikt inny 
nie był do tych mediów dopuszczany. Najlepszym 
tego przykładem jest ten z ostatnich miesięcy: prezes 
Polskiego Radia, pan Siezieniewski, przyszedł do 
radia, będąc wcześniej na eksponowanej funkcji szefa 
spółki „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” z układu plat-
formianego w Warszawie, i do tej funkcji wrócił po 
odejściu z Polskiego Radia. Tak więc jeżeli państwo 
chcecie mi zaproponować taki rodzaj odpartyjnienia, 
to ja dziękuję bardzo. Ja wolę bezpośredni nadzór par-
lamentu nad mediami publicznymi, w ramach którego 
niczego nie udajemy. Czymś innym jest natomiast 
wybór władz, które będą prowadzić te media, będą 
odpowiadały za program tych mediów i za ich jakość. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, do-
powiem…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Marek Borowski:

Panie Ministrze, nie do końca się zrozumieliśmy. 
Był tutaj kwestionowany przepis, a właściwie brak 
przepisu, który zabraniałby posłom kandydować do 
rady i zasiadać w tej narodowej radzie. Ale ja nie 
o posłach mówię.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Proszę?)

Ja nie o posłach mówię.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Rozumiem.)

Ja generalnie uważam, że posłowie nie powinni 
kandydować, no ale dobrze. Tak więc ja nie staram się 
wykluczyć z tego posłów. Ja mówię o przynależno-
ści do partii politycznych. Powiedzmy, że kandyduje 
poseł, który jest członkiem partii politycznej. Może 
zostać wybrany, może nie zostać wybrany, ale jeżeli 
zostanie wybrany, to zrzeka się członkostwa. I o to 
chodzi. To nie jest sytuacja, w której nagle parlament 
nie ma możliwości wyboru, poseł nie może kandydo-
wać itd. Przynależność do partii politycznej oznacza 
po prostu pewien związek z pewnymi dyrektywami 
partii politycznej.

(sekretarz stanu  K.Czabański)
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(senator P. Florek) Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja właściwie mam pytanie dotyczące art. 22, 

który zapewne dotyczy pierwszego składu Rady 
Mediów Narodowych, tak się domyślam. Tam jest 
napisane: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
wyznacza klubom opozycyjnym 14-dniowy ter-
min na zgłaszanie kandydatów do rady nie później 
niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy”. Tutaj 
jest napisane: „wyznacza klubom opozycyjnym”. 
Czy to znaczy, że wyznacza wszystkim, czy, tak 
jak jest powiedziane w art. 6, największemu czy 
dwóm największym? Krótko mówiąc, czy na pod-
stawie art. 22, który zapewne konstytuuje pierw-
szą radę… Czy mogłoby być tak, że do tej rady 
weszliby z wyboru prezydenta np. przedstawiciel 
PSL i przedstawiciel partii Kukiz’15? Bo mnie się 
wydaje, że tak, że tak by mogło być. „Klubom 
opozycyjnym” – to tak jakby wszystkim klubom. 
Jak to jest?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, nie, ten tryb jest opisany 

w ustawie. Zaczynamy od klubów największych, 
od największego, drugiego w kolejności, dopiero 
gdy któryś z tych klubów rezygnuje z wystawienia 
kandydata, to uprawnienie przechodzi na kolejny 
klub opozycyjny pod względem wielkości. To jest 
bardzo precyzyjnie opisane w trybie powoływania.

Senator Piotr Wach:
Przepraszam, ja bym nie chciał polemizować, 

ale wydaje mi się, że tak nie jest. Ja na prawie nie 
za bardzo się znam, to nie jest moja specjalność. 
Ale art. 6, który mówi, że najpierw największy 
klub, potem następny, dotyczy niewątpliwie kolej-
nych edycji rady, ponieważ chodzi o termin przy-
padający nie wcześniej niż na 2 miesiące przed 
upływem kadencji członka rady. Na razie nie ma 
żadnych kadencji. Art. 22 jest niewątpliwie po to, 
żeby pierwszy raz zrobić radę, a tam jest napisane: 
„klubom opozycyjnym”. Więc albo przez analogię 
można się domyślać, że nie, albo wszystkie kluby 
dostaną zaproszenie, żeby przedstawić swoich kan-
dydatów prezydentowi.

program w telewizji… No, dziękujemy za to, że nie 
jesteśmy wykluczani.

(Senator Robert Mamątow: Pytanie, pytanie.)
Panie Ministrze, chciałbym zauważyć, że jeżeli 

chodzi o senatorów, to my jesteśmy wybierani w wy-
borach bezpośrednich w okręgach większościowych, 
mamy silny mandat. W związku z tym fakt, że 3 
przedstawicieli do rady wybiera Sejm, a Senat ma tyl-
ko pośredni wpływ, o którym pan mówił, ewentualnie 
na wybór 2, których kandydatury ewentualnie propo-
nujemy prezydentowi… No, to jest droga pośrednia 
i naprawdę mało znacząca. Ja jestem przekonany, że 
wspólnie dojdziemy do wniosku, iż musimy bronić 
roli Senatu i przedstawiciel Senatu musi być w tej 
radzie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Chciałbym, żeby pan… Proszę o wyjaśnienia, 
Panie Ministrze, dotyczące art. 25, zgodnie z któ-
rym ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od 
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19, który wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Jeżelibyśmy nie prze-
głosowali tej ustawy dziś, ona musiałaby wrócić 
do Sejmu i potem być podpisana przez prezydenta, 
a ona wchodzi w życie po 7 dniach od dnia ogłosze-
nia, czyli i tak, i tak nie zdąży wejść w życie przed 
1 lipca, a ten art. 19, czyli ta ustawa z 30 grudnia 
ubiegłego roku… 

Co by się stało w tej sytuacji, gdyby do 1 lipca ta 
ustawa nie weszła w życie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:

Zdaniem prawników nic by się nie stało. Niemniej 
chcemy uniknąć luki prawnej, ponieważ pod wzglę-
dem prawnym nic by się nie stało, ale pod względem 
pewnego nadzoru nad mediami publicznymi byłoby 
przedłużenie nadzoru ministra skarbu, który uwa-
żamy za czysto doraźny i tymczasowy. Tak zawsze 
mówiliśmy i chcemy to jak najszybciej zmienić na 
system bardziej racjonalny. Tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Piotr Wach. Bardzo proszę.
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– stanie się koalicyjną lub też rządową, a nawet będzie 
rządzić? Wobec tego zaniknie przecież opozycyjność 
założona w tejże 6-letniej kadencji.

Na końcu ekspert powiedział w sprawie takiej jak 
moja – bo mnie usunięto z Rady Ochrony Pracy – 
mniej więcej tak: nie ma dyskontynuacji funkcji, któ-
re są wyznaczane czy też dotyczą współpracy w jakiś 
sposób z parlamentem. A taka tutaj jest ta funkcja, 
poprzez określenie słowem „opozycyjny” czy też „ko-
alicyjny”. Innymi słowy, ekspert chyba częściowo 
miał rację, bo powiada się, że tylko przez 4 lata trwa 
opozycyjność i koalicyjność, a następne wybory to 
jest następne rozdanie, to są nowe proporcje i wyma-
gają one weryfikacji. A skoro tak, to musimy wrócić 
do art. 7, w którym powie się, że marszałek Sejmu – 
jeśli przyjąć, że nie będzie Senatu – określi, że mandat 
danej osoby wygasa, ponieważ ta osoba przestała być 
opozycjonistą lub przestała być rządzącym, lub wręcz 
przestała być w ogóle kimkolwiek takim.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszę się odnieść do tej kwestii.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Po kolei.
Jeżeli chodzi o upomnienie się o Senat, o rolę 

Senatu, to ja tłumaczyłem już, jaka koncepcja poli-
tyczna padła...

(Głos z sali: Ale tu jest konstytucja…)
Tak, ale ja mówię o koncepcji politycznej, nie 

prawnej, nie konstytucyjnej, tylko o koncepcji po-
litycznej, jaka legła u podstaw propozycji zawartej 
w tym projekcie. Nie będę więc tego powtarzał, bo 
musiałbym…

Jeżeli chodzi o wygaśnięcie mandatów, Panie 
Senatorze, to jest to jasno zapisane w projekcie… 
tzn. w ustawie już uchwalonej wczoraj przez Sejm. 
Jest zapisane, że ogłaszają to ci, którzy wybierają lub 
wskazują, czyli marszałek Sejmu w imieniu Sejmu lub 
pan prezydent, jeżeli chodzi o kandydatów wybranych 
przez pana prezydenta. A więc to oni ogłaszają ewen-
tualne wygaśnięcie z jakiegoś powodu, wskazanego 
w ustawie, tych mandatów…

(Senator Jan Rulewski: W którym to jest punkcie? 
Nie ma tego.)

To jest… Nie pamiętam artykułu, ale jest to na-
pisane.

(Senator Jan Rulewski: Nie ma tego.)
Co się stanie, gdy po wyborach lub wcze-

śniej – bo to niekoniecznie musi wynikać z wybo-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:

Nie, nie. Ja też nie jestem prawnikiem, ale zda-
niem prawników jest to bardzo precyzyjnie opisane 
i odbywa się to wg kolejności wielkości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam, powrócę do tej kwestii, czy Senat 

też ma tu być. I nie chodzi mi o mój interes, to, że 
ja zasiadam w Senacie, tylko art. 4 konstytucji, któ-
ry powiada, że naród sprawuje swoją władzę przez 
przedstawicieli, oczywiście wybranych. Dalej się 
mówi, że Sejm i Senat to są przedstawiciele, nie robi 
się z tego cząsteczek. Sejm i Senat zawsze występują 
jako przedstawiciele, pomijając to, że w inny sposób 
są wybierane. Wobec tego pytanie jest oczywiście 
takie: dlaczego pan odcina cząstkę, w której naród 
jest reprezentowany przez senatorów? To jest jedna 
sprawa.

A teraz wracam już do ustawy, do sprawy tech-
nicznej, bo mnie spotkała ta przykrość, o jakiej eks-
pert właśnie… Chodzi o wygaśnięcie mandatu, co ma 
związek z opozycyjnością i nieopozycyjnością. Po 
pierwsze, Panie Ministrze, nie jest tu dookreślone, kto 
ogłasza wygaśnięcie mandatu. A musi być takie ja-
sne stwierdzenie, żeby nie było tak jak z Trybunałem 
Konstytucyjnym – trybunał coś stwierdził, a premier 
tego nie ogłasza – czyli że kadencja będzie trwa-
ła. Taki brak eksperci zawsze panu zarzucą, bo ktoś 
musi podjąć decyzję o wygaśnięciu mandatu. Sam 
fakt, że oświadczenie lustracyjne jest nieprawdziwe, 
przecież jeszcze nie oznacza, że ten mandat wygaśnie 
automatycznie. A to ma związek i ma konsekwencje 
w tym, co tutaj podobno jest zaletą i co pan minister 
tak chwali, czyli chodzi o opozycyjność.

No właśnie, powiada się, że największym partiom 
opozycyjnym przyznaje się 2 miejsca, a rozstrzygnię-
cia dokonuje pan prezydent. Co jednak będzie w sytu-
acji, gdy dziś główna partia opozycyjna w następnej 
edycji – a edycja rady to 6 lat – przestanie być główną 
partią opozycyjną, a będzie np. piątą? No, już nie 
mówię o tym, że w ogóle może się nie dostać do par-
lamentu. Wtedy oczywiście trzeba zweryfikować stan 
rady. I o tym nie pisze się w kontekście wygaśnięcia 
mandatu? Co więc będzie dalej, gdy właśnie dana 
partia nie wejdzie, gdy obecna partia opozycyjna – 
zwłaszcza że, jak pan powiada, mandat jest na 6 lat 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) pytała o koszty finansowania. Ja bym nie chciał już 
tego tematu pogłębiać. Chodzi mi bardziej o sprawy 
organizacyjne. Czy ten model funkcjonowania nowo 
powołanego organu… Bo to jest jednak organ, człon-
kowie są, że tak powiem, przedkładani przez Sejm, 
przez prezydenta, ale nie jest to stricte organ Sejmu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Oczywiście, że nie.)

Czy ta obsługa administracyjna będzie prowa-
dzona docelowo przez Kancelarię Sejmu? Poza tym 
pytam, czy Kancelaria Sejmu jest do tego przygo-
towana. Nawet my jako senatorowie mamy pewne 
problemy, jeśli chodzi o pomieszczenia, w trakcie 
posiedzeń Senatu. To powinny być jednak wydzielone 
pomieszczenia i dostępne, trwale dostępne. Z tym 
jest problem.

Czy to w ogóle było konsultowane z Kancelarią 
Senatu? Czy oni są przygotowani…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Sejmu.)

Kancelarią Sejmu, przepraszam. Czy oni są przy-
gotowani? To chyba z grubsza tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Panie Senatorze, tak, owszem, marszałek Sejmu 

przyjął to życzliwie, nie widział w tym problemu. 
Proszę pamiętać, że tak jak ta ustawa jest pomostowa, 
tak samo rozwiązanie tu zapisane jest pomostowe, 
bo dążymy do stworzenia dużej ustawy medialnej, 
zawierającej innego rodzaju zapisy, zapisy stanowiące 
o przeznaczeniu środków, części, określonego pułapu, 
do 1,5%, jeśli dobrze pamiętam, środków zebranych 
w ramach abonamentu na obsługę funkcjonowania tej 
rady, a zwłaszcza wyspecjalizowanych części tej rady.

Chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Sama 
rada to jest, jak państwo wiecie, 5 razy 4 tysiące, 
do tego jeszcze 2 tysiące dla przewodniczącego. To 
daje 22 tysiące zł brutto miesięcznie na radę, a to jest 
prawdopodobnie jedna pensja w Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji. Więc nie róbmy z tego pro-
blemu, bo to nie jest żaden problem.

Problemem finansowym, nad którego rozwiąza-
niem trzeba się będzie zastanowić, bo na pewno nie 
będzie można tym obciążać Kancelarii Sejmu, nawet 
w okresie przejściowym, będzie to, że np. taka rada 
musi mieć wyspecjalizowane służby do monitoro-

rów – partia opozycyjna stanie się partią władzy? 
Najprawdopodobniej wtedy partia władzy stanie się 
partią opozycyjną, więc nic się nie stanie. Będzie…

(Senator Jan Rulewski: A jak nie będzie wybrana?)
Będzie taki skład rady mediów, w którym będzie 

i opozycja, i władza, tylko że może trochę…
(Senator Jan Rulewski: A jak nie będzie wybrana 

albo straci miejsce?)
Panie Senatorze, przepraszam, to tak, jak sena-

tor Jackowski mówił: a jak będzie koniec świata? 
Wszystko może się zdarzyć. Możemy jednak założyć, 
że największe kluby… Przecież musimy pamiętać 
o tym, że niejako jedziemy wielkością klubów, pod 
uwagę bierzemy wielkość klubów. Ugrupowanie 
tworzące koalicję rządową zwykle jest największe, 
koalicja ma większość w Sejmie, więc to musi być 
potężne ugrupowanie, a potem są największe kluby 
opozycyjne. Trudno sobie wyobrazić, żeby w wybo-
rach oni wszyscy przepadli. Na Boga, będzie jakaś 
kontynuacja. A jeżeli wcześniej nastąpi jakaś roszada, 
to ewentualnie zamienią się miejscami i Rada Mediów 
Narodowych…

(Senator Jan Rulewski: …Panie Ministrze, AWS 
się nie znalazł, AWS się nie znalazł…)

Wtedy może nawet…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Wtedy może nawet powstać bardzo ciekawa sy-

tuacja – do której część z państwa cały czas mnie 
namawiała, czy to w komisji sejmowej, czy w ogóle 
w czasie prac sejmowych, czy tu, w komisji senackiej 
– sytuacja, w której opozycja będzie miała większość 
w tej radzie. Może się zdarzyć, że opozycja będzie 
miała większość w Radzie Mediów Narodowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, jeszcze raz pytanie zadaje pan senator 

Leszek Czarnobaj.
Tak, Panie Senatorze?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, Pani Marszałek, 

ja już dziękuję.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: Czy 
na jakieś pytanie nie odpowiedziałem? Nie, odpowie-
działem na wszystkie.)

Nie, nie. Dobrze.
To teraz pan senator Arkadiusz Grabowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja mam pytanie 

dotyczące art. 15. Pani senator Zdrojewska, zdaje się, 
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(sekretarz stanu  K.Czabański) mowa o tym, że przedmiotem działania Rady Mediów 
Narodowych będzie powoływanie władz spółek me-
diów publicznych. A więc, krótko mówiąc, również 
ta ustawa wskazuje na to, że nie ma czegoś takiego 
jak media narodowe.

Była dłuższa dyskusja – wielokrotnie tutaj do tego 
powracano – dotycząca pewnego upolitycznienia. 
Niewątpliwie w ocenie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, także w związku z naszymi doświadcze-
niami dotyczącymi kontaktów międzynarodowych 
z organami regulacyjnymi w innych krajach, to jest 
pewien problem. Ten problem już się pojawił w grud-
niu, kiedy uprawnienia do powoływania władz spółek 
mediów publicznych zostały przekazane ministrowi 
skarbu, no a dzisiaj mają być przekazane instytu-
cji, która rzeczywiście nie jest władzą wykonawczą, 
a przewiduje się możliwość istnienia w niej polity-
ków… Pan minister Czabański długo przedstawiał 
pewien punkt widzenia, jak to wygląda ze strony 
twórców ustawy. Niemniej jednak z naszego punktu 
widzenia nieznane są tego rodzaju rozwiązania, aby 
politycy aktywni, działający, pełniący funkcje poli-
tyczne dokonywali tak bezpośrednio takich wyborów, 
zwłaszcza że ustawa nie wskazuje żadnych procedur, 
które temu towarzyszą. Oczywiście w ogóle jest tak, 
że – tak jak mówił tutaj chyba senator sprawozdaw-
ca Jackowski – tam, gdzie istnieją media publiczne, 
wszędzie w Europie zawsze jest gdzieś jakiś styk 
świata polityki i mediów. I wszędzie te wpływy, gdzie 
się pojawiają, bywają krytykowane. Również BBC 
była… jest w Anglii przez opozycję przywoływana, 
często oskarżana jest o to, że sprzyja np. brytyjskim 
władzom, prawda? A przecież chcielibyśmy mieć taką 
BBC… A więc to wszytko jest jakoś tam stopniowal-
ne i chodzi o to, żeby tworzyć takie procedury i taki 
obyczaj, który maksymalnie oddziela media publiczne 
od świata polityki.

My również w naszym prawie do niedawna ist-
niejącym mieliśmy takie narzędzia, takie procedury, 
które takie zadanie spełniały. To były wielostopnio-
we konkursy, to było współdziałanie wielu organów, 
które musiały się, że tak powiem… Rada nadzorcza 
np. wybierała zarząd, a ten zarząd ostatecznie był po-
woływany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 
Rady nadzorcze były wybierane w konkursach przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale kandyda-
ci do tych konkursów byli zgłaszani przez uczelnie. 
Tak więc tutaj były budowane takie procedury. Czy 
one były doskonałe? Oczywiście, że nie. I tak jak 
tutaj mówiono, zawsze gdzieś – jak mówił senator 
Jackowski – pojawiała się jakaś relacja między świa-
tem polityki a mediami publicznymi w ciągu ostatnich 
25 lat. Chodzi jednak o to, żeby robić wszystko, żeby 
te wpływy malały, a nie odwrotnie. Żeby one nie 
rosły. No, niestety, w naszej ocenie w tej chwili… 
Myśmy, jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

wania mediów publicznych, a takie służby kosztują. 
Ale proszę zwrócić uwagę, że ten obowiązek w dużej 
mierze zostanie zdjęty z Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji i będzie można mówić albo o przesunięciu 
środków między Krajową Radą a tą radą, albo o wy-
konywaniu zadań przez Krajową Radę na rzecz Rady 
Mediów Narodowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: 
Dziękuję bardzo.)

Bardzo dziękuję.
Czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji pragnie zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji reprezentuje 
pan minister Krzysztof Luft.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Członek Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji  
Krzysztof Luft:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Była tutaj dłuższa wymiana zdań na temat zakresu 

przedmiotowego działania tej ustawy, czyli, krótko 
mówiąc, tego, czym są media narodowe. Trzeba po-
wiedzieć, że rzeczywiście takiego bytu w polskim 
prawie nie ma. Nie ma mediów narodowych w pol-
skim systemie prawnym, są media publiczne, które 
są zdefiniowane w ustawie o radiofonii i telewizji, 
i tam one są enumeratywnie nazwane. Nie ma żadnej 
wątpliwości co do tego, czym jest Telewizja Polska. 
Tak, Telewizja Polska jest jedną z instytucji mediów 
publicznych… również duże radio, no i rozgłośnie 
regionalne Polskiego Radia. Tak więc tutaj system 
prawny nie pozostawia żadnych wątpliwości, że są 
media publiczne, a nie ma dzisiaj mediów narodo-
wych. Tak że ja rozumiem, że to był projekt, który 
nawiązywał do projektu – w tej chwili jego proce-
dowanie w Sejmie jest zahamowane – dotyczącego 
powołania mediów narodowych, ale de facto na dzi-
siaj mediów narodowych nie mamy. Nawet zresztą 
ta ustawa, nad którą dzisiaj debatuje Senat, również 
odwołuje się do mediów publicznych, bo w art. 2 jest 
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(członek KRRiT K. Czabański) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pytanie dotyczy 
ostatniej kwestii, którą pan wygłosił, à propos kon-
stytucyjności. Mam tu przed sobą właśnie art. 213 
konstytucji, ja go zacytuję: „Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do 
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i te-
lewizji”. Nie widzę tutaj sformułowania „w publicznej 
radiofonii i telewizji”. Raczej widzę sformułowania 
dotyczące pewnych, nazwałbym to, zakresów poję-
ciowych, pewnych cech, jak wolność słowa czy prawo 
do informacji. 

Czy wobec tego pan troszeczkę nie nadużył 
w swoim wystąpieniu kwestii związanych z media-
mi publicznymi?

Członek Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji  
Krzysztof Luft:
Panie Senatorze, ja wiem oczywiście, że w art. 213 

konstytucji nie wymienia się mediów publicznych, tam 
jest mowa o interesie publicznym w mediach. Ja tutaj 
nawiązuję do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o ile 
pamiętam, w 1996 r. trybunał rzeczywiście tę sprawę 
analizował. I tak to zostało w tym wyroku zdefiniowane, 
że wspomniany zapis o staniu na straży interesu pu-
blicznego w mediach oznacza pilnowanie realizowania 
misji publicznej przez media publiczne, misji, która jest 
realizowana przez media publiczne. Ja nawiązuję do tego 
wyroku i, że tak powiem, do tego dorobku prawnego.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Pani 
Marszałek, pytanie dodatkowe.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze, oczywiście.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jak rozumiem, to nie jest wyrok odnośnie do tej 

ustawy, nad którą pracujemy w tej chwili.
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Przepraszam, nie usłyszałem…)
Jak rozumiem, to nie jest wyrok odnośnie do tej 

ustawy, nad którą pracujemy.

Członek Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji  
Krzysztof Luft:
A, nie, oczywiście, że nie.
(Senator Jerzy Czerwiński: To dobrze.)
Przecież trudno, żeby był wyrok odnośnie do usta-

wy, której jeszcze nie ma. Ale w każdym razie to 
było odnośnie do omawianego tu zagadnienia. I stąd 
wątpliwości, o których mówiłem.

w ciągu tych 6 lat przywiązywali bardzo duże znacze-
nie do tego, żeby wspomniane wpływy ograniczać, 
zmniejszać. Np. całkowicie ograniczyliśmy udział 
radnych w radach nadzorczych. We władzach, or-
ganach spółek mediów publicznych nie było już ani 
jednego radnego. Dzisiaj mamy ich chyba 28 na ok. 
60, tak więc… To jest miarą takiej zmiany.

Ta ustawa sankcjonuje również, w formie usta-
wowej, tego typu podejście, z którym trudno nam się 
zgodzić, kiedy patrzymy na doświadczenia innych 
krajów i na to, jak wspomniane procesy są zorgani-
zowane w innych krajach.

Jest jeszcze kwestia konstytucyjności, o której też 
ktoś z państwa tutaj wspomniał. Chodzi tu o art. 213 
i 214 konstytucji. No, niewątpliwie gdzieś te wątpli-
wości pozostają, bo jednak jest mowa o tym, że to 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reprezentuje 
interes publiczny w mediach. Zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego… W wyrokach jeszcze z lat dzie-
więćdziesiątych ta sprawa była omawiana i było 
podkreślane, że tenże właśnie interes publiczny jest 
utożsamiany z misją publiczną i w związku z tym to 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiada za 
ten obszar, on pozostaje w jej kompetencji. Tak więc 
nie chcę tutaj przedstawiać jakiegoś takiego bardzo 
ostrego zdania w tej sprawie, niewątpliwie jednak 
chcę powiedzieć, że my również mamy… że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji również ma wątpliwości 
– one są zgłaszane w wielu środowiskach – i że jest 
jednak pewne… że to może być interpretowane… 
i może się okazać pewnym naruszeniem przepisów 
konstytucyjnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę poczekać, Panie 

Ministrze, bo obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać panu 
ministrowi pytanie?

Pan senator Leszek Czarnobaj… Tak, Panie 
Senatorze?

(Senator Leszek Czarnobaj: To ja zrezygnuję, bo 
pan minister już odpowiedział. Chciałem dowiedzieć 
się o pana stanowisko, jeżeli chodzi o sprawę konsty-
tucyjności.)

Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie?
Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.
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Drączkowska – TVP Lublin; Kamil Dziubka – TVP 1; 
Leszek Dziura – TVP Kraków; Justyna Dżbik-Kluge 
– Polskie Radio Jedynka; Adam Feder – TVP Info; 
Andrzej Fidyk – TVP 1; Jolanta Gadek – Polskie 
Radio Białystok, Ewa Godlewska-Jeneralska – TVP 2; 
Andrzej Godlewski – TVP 1; Jacek Grudzień – TVP 
Łódź; Henryk Grzonka – Radio Katowice; Agnieszka 
Gulczyńska – Radio Merkury…

(Senator Jan Maria Jackowski: Cześć ich pamię-
ci!)

Artur Gurec – TVP Gorzów Wielkopolski; 
Grzegorz Hofman – Polskie Radio Trójka; Igor Isajew 
– Polskie Radio dla Zagranicy; Katarzyna Janowska – 
TVP Kultura; Wojciech Jankowski – Radio Gdańsk; 
Kinga Jasionowska – TVP Kielce; Piotr Jaźwiński 
– TVP 1; Magdalena Jethon – Polskie Radio Trójka; 
Jolanta Kaczmarek – Radio dla Ciebie; Jerzy 
Kapuściński – TVP 2; Łukasz Kardas – TVP Polonia; 
Magdalena Karpińska – TVP 1; Elżbieta Kiernicka – 
Polskie Radio; Jerzy Kisielewski – TVP Info; Andrzej 
Klewiado – Polskie Radio Jedynka; Żenia Klimakin 
– Polskie Radio dla Zagranicy; Krzysztof Komorski 
– Polskie Radio Lublin; Małgorzata Kościelniak – 
Polskie Radio Jedynka; Jarosław Kowalski – TVP 
Olsztyn; Robert Kowalski – Polskie Radio Jedynka; 
Łukasz Kowalski – TVP Info; Marcin Kowalski – 
TVP Info; Dominika Kozłowska – Radio Kraków; 
Anna Krakowska – Polskie Radio Trójka; Piotr 
Kraśko – TVP 1; Leszek Krawczyk – TVP, kore-
spondent w USA, odwołany; Milena Kruszniewska 
– TVP 1; Marian Kubalica – TVP Sport; Maciej 
Kucharski – Radio Merkury; Piotr Kuciński – TVP 2; 
Jarosław Kulczycki – TVP Info; Roman Kurkiewicz 
– Radio dla Ciebie; Jarosław Kusto – Polskie Radio 
Kielce; Anna Kwiatkowska – TVP Historia; Elżbieta 
Leśkiewicz – TVP Info; Karolina Lewicka – TVP 1; 
Hanna Lis – TVP 2; Anna Lisowska – TVP 2; Paweł 
Ławiński – Portal Polskieradio.pl; Tomasz Ławnicki – 
Polskie Radio Trójka; Cezary Łazarewicz – TVP Info; 
Dariusz Łukawski – TVP 2; Sławomir Majcher – TVP 
Warszawa; Artur Makara – Polskie Radio Jedynka; 
Juliusz Maliszewski – Polskie Radio dla Zagranicy; 
Radosław Masłowski – TVP 2; Piotr Maślak – TVP 
Info; Anna Mentlewicz – TVP 1; Beata Mes – TVP 
Poznań; Grażyna Mędrzycka-Gęsicka – Polskie Radio 
Trójka; Tomasz Michniewicz – Polskie Radio Jedynka; 
Joanna Mielewczyk – Polskie Radio Trójka; Małgorzata 
Mierzejewska – TVP ABC; Andrzej Mietkowski – 
Portal Polskieradio.pl; Marek Mikos – TVP Oddział 
Kielce; Dorota Milewska – TVP Białystok; Jerzy 
Modlinger – TVP 1; Paweł Moskalewicz – TVP Info; 
Jerzy Nachel – TVP Katowice; Grzegorz Nawrocki 
– TVP Polonia; Katarzyna Nazarewicz – TVP 1; 
Michał Niewiadomski – Polskie Radio Jedynka; Jan 
Ordyński – Polskie Radio Jedynka i TVP Info; Nina 
Nowakowska – Radio Merkury; Joanna Osińska 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Krzysztof Luft: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze! Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad kolejną ustawą, która miała być 

ustawą generalną dotyczącą elektronicznych mediów 
publicznych, ale nie jest ustawą generalną. Jest pew-
nym zabiegiem, dość dla mnie dziwnym, ale istotnym. 
Ta ustawa ma spowodować możliwość zmian perso-
nalnych, bo to jest główna kompetencja rady mediów.

Niedawno dyskutowaliśmy, a potem przyjmo-
waliśmy ustawę, która była nazywana ustawą małą, 
przejściową. Proszę państwa, ale ona spowodowała 
usunięcie przynajmniej 172 dziennikarzy i pracow-
ników mediów elektronicznych. Dla tych ludzi to 
nie jest ustawa przejściowa i także dla nas – oglą-
dających telewizję, słuchających radia. To jest wy-
rwa, która odbija się na poziomie dziennikarstwa, na 
obiektywności elektronicznych mediów publicznych. 
172 dziennikarzy na dzień wczorajszy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Raczej funkcjonariu-
szy.)

Powiem, jacy to dziennikarze: Marzena Adamczyk 
– TVP Kultura; Sławomir Assendi – Polskie Radio 
Jedynka; Olena Babakowa – Polskie Radio dla 
Zagranicy; Wojciech Biedak – Radio Merkury; 
Kamila Biedrzyca-Osica – TVP Info; Aleksandra 
Biernacka – TVP 2; Marta Bobowska – TVP Opole; 
Mariusz Bojarowicz – Radio Olsztyn; Romuald Bokun 
– TVP 3; Mariusz Borkowski – Polskie Radio IAR; 
Lena Bretes – TVP Poznań; Katarzyna Buszkowska 
– PAP Media; Elżbieta Byszewska – TVP 1; Agata 
Całkowska – TVP Info; Dorota Ceran – TVP Łódź; 
Marcin Chłopaś – TVP 1; Ewa Chrabąszcz – TVP 3; 
Waldemar Chudziak – TVP 2; Mirosław Cichy – 
TVP 2; Andrzej Ciszewski – TVP Białystok; Barbara 
Czajkowska – TVP Info; Maciej Czajkowski – TVP 1; 
Daniel Czarnecki – TVP 1; Marek Czunkiewicz – 
TVP Info; Marek Czyż – TVP Info; Ryszard Ćwirlej 
– Radio Merkury; Kamil Dąbrowa – Polskie Radio 
Jedynka; Zuzanna Dąbrowska – Polskie Radio 
Jedynka; Anna Dębowska – Radio dla Ciebie; Justyna 
Dobrosz-Oracz – TVP 1; Mikołaj Dobrowolski – 
TVP 1; Tadeusz Doroszuk – TVP Historia; Anna 
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(senator B. Borusewicz) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: To 
nieprawda. Pan senator wprowadza Izbę w błąd.)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Marszałku, czas się skończył. Dziękuję bar-
dzo.

Teraz głos zabiera pan senator Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Odnośnie do tego, co przeczytał pan minister… 

To nie jest, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, tak 
jednoznacznie, że wszyscy zostali wyrzuceni w jed-
nym dniu. Ja z kolei, nie wchodząc w tę dyskusję 
polityczną, chciałbym zacytować pana Wojciecha 
Manna, którego, dzięki Bogu, nie ma jeszcze na 
tej liście. On powiedział… On nie jest człowiekiem 
Platformy Obywatelskiej, bo on, Panie Ministrze, 
pracuje w radiu od 50 lat, a 50 lat temu Platformy 
Obywatelskiej jeszcze nie było. I powiedział, że on 
oczywiście nie zakłada, że nowi ludzie, którzy przy-
chodzą, zakładają, że będą robić złą robotę, ale w tym 
wszystkim, co jest, czuje się ducha rewanżyzmu. I to 
jest niebezpieczne, Panie Ministrze. Te pana słuszne 
założenia dotyczące tego, aby regulator rynku był 
tym, który w sposób obiektywny, na tyle, na ile się 
daje, jeśli chodzi o udział polityków, był tym bardzo 
ważnym elementem w stanowieniu polskiego prawa 
i tego wszystkiego, co się dzieje w mediach… To ja, 
Panie Ministrze, pytając i pana senatora sprawozdaw-
cę, i pana ministra o przykłady z innych krajów… 
Bo przecież, cokolwiek by tu powiedzieć, przez tych 
25 lat mieliśmy różne elementy, które, tak jak to deli-
katnie powiedział pan minister, można było szybciej 
zmienić. I pełna zgoda, Panie Ministrze. Tylko jeżeli 
już się coś robi, to należałoby również wykorzystać 
te elementy, które są dobre w innych krajach. Po co 
wyważać otwarte drzwi?

Pan pyta, czy nie ma różnicy między przegraniem 
5:0 a przegraniem 3:2. To ja panu powiem, że z punktu 
widzenia efektu najbliższego meczu polskiej repre-
zentacji, która zagra w sobotę, to jest naprawdę obo-
jętne, czy przegramy 3:2, czy, po pięknym meczu, 5:0. 
I tak samo jest tu, Panie Ministrze. Możecie łudzić 
nas wszystkich, że oto opozycja będzie miała wiele 
do powiedzenia. Piękne hasła. Ale i tak 3 stojących 
na straży wojowników wyznaczonych przez pana 
– przepraszam, że używam takiego zwrotu – i tak 
będzie robiło to, co ktoś tam w PiS postanowi. Nie 
wiem, kto tam w PiS decyduje. Ale mam na myśli ko-

– TVP Info; Bogumił Osiński – TVP, Ośrodek 
Programów Regionalnych; Michał Owerczuk – 
TVP 1; Jerzy Owsiak – Polskie Radio Trójka; Lech 
Parell – Polskie Radio Gdańsk; Andrzej Petelski – 
TVP Białystok; Tomasz Pietraszak – TVP Bydgoszcz; 
Katarzyna Pilarska – Polskie Radio Jedynka; Tomasz 
Płuciennik – TVP Info; Beata Polaczek – TVP 
Opole; Marcin Pulit – Polskie Radio Kraków; Joanna 
Racewicz – TVP 2; Iwona Radziszewska – TVP Info; 
Paweł Radziszewski – TVP Info; Tomasz Rakowski 
– TVP Lublin; Ewa Rogala – Polskie Radio Jedynka; 
Piotr Rogoziński –TVP Kielce; Agnieszka Rokita 
– TVP Kielce, Diana Rudnik – TVP 1; Krzysztof 
Rzyman – Polskie Radio Jedynka; Grzegorz Sajór – 
TVP 1; Agata Sakowicz – TVP Białystok; Grzegorz 
Sawicki – TVP Białystok; Magdalena Siemiątkowska 
– TVP Info; Małgorzata Serafin – TVP Info; Monika 
Sieradzka – TVP 2; Jakub Sito – TVP Warszawa; 
Marek Składowski – Polskie Radio Łódź; Jacek 
Skorus – TVP, „Panorama”; Ewa Slezak – TVP 1; 
Jacek Snopkiewicz – TVP; Magdalena Sobkowiak 
– też TVP, korespondentka; Igor Sokołowski – TVP 
Info; Jerzy Sosnowski – Polskie Radio Trójka; Tomasz 
Stawiszyński – Radio dla Ciebie; Tomasz Sygut – 
TVP Info; Mariusz Syta – Polskie Radio Jedynka; 
Jacek Szarek – TVP Rzeszów; Marta Szostkiewicz 
– Radio Kraków; Przemysław Szubartowicz – 
Polskie Radio Jedynka; Andrzej Szwabe – Polskie 
Radio Lublin; Mariusz Szymyślik – Radio Merkury; 
Jacek Tacik – TVP 1; Beata Tadla – TVP 1; Kamila 
Terpiał – Polskie Radio Jedynka; Grażyna Torbicka – 
TVP 2; Bogdan Ulka – TVP 1; Janusz Weiss – Polskie 
Radio Jedynka; Joanna Warecha – zastępca dyrektora 
Ośrodka Programów Regionalnych; Maciej Wąsowicz 
– TVP Info; Dominika Wielowieyska – TVP Info; 
Cezary Wojtczak – Radio Pomorza i Kujaw; Piotr 
Wojtkowiak – TVP Info; Ewa Wolniewicz – TVP 
Wrocław; Bożena Wójtowicz-Waszak – TVP 3; 
Marcin Zaborowski – Program 3 Polskiego Radia 
i TVP Historia; Patryk Zalasiński – TVP Info; Anna 
Zaleska – PAP; Sławomir Zieliński – TVP; Tomasz 
Zimoch – Polskie Radio; Anatol Zymnin – Polskie 
Radio dla Zagranicy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
30 sekund.)

To, proszę państwa, jest lista ludzi, których wyrzu-
ciliście. Z wieloma… wiele osób ze mną rozmawiało 
i powiem…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański: To 
nieprawda.)

…Nie znałem ich poglądów politycznych.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
Dopiero ta decyzja wasza pokazała…
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(senator L. Czarnobaj) dy, związki zawodowe i politycy. Tymczasem co my 
mamy? U nas to będą sami politycy, 3 i 2, i to oni będą 
podejmować decyzje, spełniać funkcje regulatora.

Żeby nie było zarzutu, że wybrałem kraj, który 
ma długą tradycję demokracji, sprawdziłem, jak to 
się robi w Czechach, u naszych sąsiadów. Otóż Czesi 
wybierają 15 osób. Kandydatów zgłaszają organizacje 
kultury, związki zawodowe, związki wyznaniowe, 
przedstawiciele ochrony środowiska, ośrodki edu-
kacyjne itd. Wyboru dokonują politycy, ale spośród 
osób zgłoszonych przez społeczeństwo. A kto zgłosi 
tych trzech, których państwo wybierzecie? Jak już 
powiedziałem, ja nie wiem, kto podejmuje decyzje 
w partii politycznej, którą pan reprezentuje, no ale 
ktoś tam będzie miał decydujący głos i powie: ty bę-
dziesz, a ty nie. A w krajach, o których mówię, robi 
się to inaczej.

Teraz jeszcze przykład z Francji. We Francji prezy-
dent powołuje… Proszę państwa, zawsze prawda leży 
gdzieś pośrodku – mówię delikatnie, nie wchodząc 
w to, że są trzy prawdy… Chcę powiedzieć, że we 
Francji 15 osób… Główny ciężar… Prezydent uzgad-
nia z reprezentantami obu izb parlamentu – Szanowni 
Państwo, uzgadnia, a nie zapoznaje się z ich opinia-
mi – z przedstawicielami komisji do spraw mediów 
oraz osobistościami świata audiowizualnego, kto ma 
sprawować funkcję przewodniczącego. To nie jest tak, 
że on sam wie najlepiej. I na tym polega uspołecznie-
nie, Panie Ministrze, na tym polega zabezpieczenie 
mediów przed tym, o czym tu mówił pan marszałek, 
przed upartyjnieniem, a tego się obawiamy. A jeżeli 
chodzi o pozostałych, to są to: 2 politycy, przedsta-
wiciele obu izb parlamentu – czyli już mamy 3 – 2 
pracowników mediów, 5 przedstawicieli polityków, 
Sejmu i Senatu… No więc tutaj jest kwestia udzia-
łu… Ale jest 5 osobistości świata audiowizualnego, 
totalnie spoza mediów. Idzie się w kierunku maksy-
malnego uspołecznienia… No więc jeżeli chcemy 
mieć, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, prawdziwe 
media, o których państwo mówicie – czy one będą 
narodowe, ponadnarodowe czy jeszcze jakieś inne, 
nieważne, jakich określeń państwo użyjecie – to bez 
dobrej ustawy, która w sposób obiektywny… Bez 
reprezentantów różnych grup społecznych, którzy 
zasiądą… Nie będzie, Panie Ministrze, mediów naro-
dowych, społecznych, obiektywnych i będziemy mieli 
do czynienia z takimi sytuacjami, o jakich mówił pan 
marszałek. Tak że bardzo proszę o refleksję, czy do tej 
dużej ustawy medialnej, Panie Ministrze, nad którą 
pan pracuje, nie należałoby tych dobrych wzorców 
przenieść, bo ta dzisiejsza ustawa niczego dobrego 
nie wnosi. No, miejmy nadzieję, że już niczego nie 
zepsuje, że nie będziemy czytali o kolejnych 300 oso-
bach, które postanowiły z różnych względów odejść.

I ostatnie zdanie. Panie Ministrze, przykład pana 
redaktora Zimocha, mojego ukochanego redaktora 

goś, kto postanowi, jak ma być w przestrzeni mediów 
publicznych. To jest to zagrożenie, Panie Ministrze.

Tak że chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, 
jak to robią inni. I bierzmy dobre przykłady. Dlaczego 
my bierzemy przykłady z Russia Today, z tego, co się 
dzieje na Białorusi? Bo tam są takie standardy: co ten 
powie, to później tamci idą i głosują, i robią tak, jak 
trzeba. Tak więc nawet jeżeli w poprzednim syste-
mie pewne elementy były złe – i również podpisuję 
się pod tym, co pan minister mówił – to ten system, 
który pan proponuje, Panie Ministrze… Przepraszam 
jeszcze raz, że utożsamiam, ale wszędzie czytam, że 
to pan jest ojcem chrzestnym tego pomysłu. Róbmy 
lepiej, to po pierwsze.

Po drugie, skoro to jest taka forpoczta, skoro mó-
wimy: zróbmy coś pomostowego, bo się kończy… to 
trzeba było po prostu przyjść z projektem dotyczącym 
tej kończącej się 30 czerwca ustawy, przedłużyć do 
30 czerwca 2020 r. i miałby pan czas na spokojne… 
A przecież w telewizji już nic gorszego by się nie 
stało. Pan marszałek przeczytał… Już nic gorsze-
go. Czytałem dzisiaj, że pani przedszkolanka będzie 
głównym redaktorem w jednej z telewizji. Ja nic nie 
mam do przedszkolanek, ale jak dotąd to byli ludzie, 
którzy kształcili się w odpowiednich kierunkach, no, 
jeszcze może pokrewnych… Nie wiem, może to bę-
dzie program „Dzieci dla ciebie”.

I teraz, Panie Ministrze, dwa słowa o tym, jak to 
robią w innych krajach. W mojej ocenie, a nie jestem 
fachowcem w tej branży, robią to lepiej. Pan na pewno 
dokładnie to wie, a jeżeli się pomylę, to pan sprostuje. 
Otóż ci nielubiani przez pana środowisko Niemcy 
robią to tak: mają 77-osobowy zespół, który jest radą 
telewizji, 31 osób powoływanych jest przez świat po-
lityki… I to jest to, co mówił tu pan minister – no, nie 
da się uniknąć udziału polityków w tym, co dotyczy 
kształtowania ładu medialnego, po prostu nie da się. 
No przecież nie może być tak, że politycy całkowicie 
będą od tego odsunięci. Przecież prawo tworzone jest 
przez polityków, Sejm i Senat. Ale w tym 77-oso-
bowym zespole 30 osób jest wyznaczanych przez 
różne grupy społeczne, takie jak związki zawodowe, 
sportowcy itd., itd., a 16 osób jest wybieranych przez 
reprezentantów wolnych zawodów. I ta 77-osobowa 
rada jest regulatorem rynku. I, co ważne, Szanowni 
Państwo, decyzje tej rady zapadają większością 
3/5 głosów. Więc, Panie Ministrze, słuszna jest pana 
myśl o tym, że czasem się jest w opozycji, czasem 
się rządzi, ale ten ład powinien być pewnym… Ze 
względu na stabilność mediów publicznych należało-
by pójść w takim właśnie kierunku. Ja nie mówię, że 
to ma być dokładnie taka sama, 77-osobowa rada, ale 
byłoby dobrze, gdyby swoich reprezentantów miały 
w niej organizacje społeczne, instytucje, wolne zawo-
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(senator L. Czarnobaj) Staraliśmy się – my, grono obywateli, dla których 
ważna jest Polska…

Przepraszam, ale muszę się napić wody…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Minuta prze-

rwy. Niech pani…)
Jestem gotowy kontynuować, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Moje wzruszenie, Panie Marszałku, wzięło się 

z tego, że wysłuchałem listy, którą pan przedstawił. 
Na tej liście byli wybitni dziennikarze. Nie idzie mi 
o to, że to byli moi przyjaciele czy ludzie bliscy, ale 
to byli ludzie o najwyższych standardach moralnych 
i zawodowych. I tych ludzi zabraknie mediom pu-
blicznym. I za to media publiczne zapłacą ogromną 
cenę. Nie ma żadnego powodu, najmniejszego, żeby 
odchodziła pani Torbicka, żeby odchodził pan Owsiak 
czy żeby odchodzili jeszcze inni ludzie. Pan minister 
nie miał słuszności, kiedy mówił, że pan marszałek 
Borusewicz się myli. Rzeczywiście część osób zostało 
zwolnionych, a część osób odeszła, bo nie chce być 
pod presją jakiegoś niedouczonego lub – co najczęst-
sze – aparatczyka, który każe im wykonywać zadania. 
Większość tych ludzi, jak podaje prasa i wszystkie 
media, które się zajmują tymi sprawami, pokazało – 
pan ma najlepsze dowody, wie, jak było przy okazji 
jednego czy drugiego programu – że dziennikarze, 
którzy nie chcieli być na pasku… Ja nie przypominam 
sobie takich standardów od czasu dawnego PZPR.

Patrzyłem sobie na zapisy, bo oczywiście praco-
wałem nad tą ustawą jako przewodniczący komisji… 
No, Panie Ministrze, w tej ustawie jest masa różnych 
zakawyczek, jakichś niedomówień itd. Przepraszam 
bardzo, ale jeżeli posłowie przygotowują ustawę, co 
do której pan obiecał jako minister, że będzie pańska 
i duża… Nie udało się z tą ustawą, bo to nie jest takie 
proste. Nie jest takie proste, jak się okazało, i mu-
sieliście połknąć tę żabę. No i nagle okazuje się… 
Oczywiście znowu nie rząd to zrobił. Nie ma potrze-
by konsultacji, mamy krótką ścieżkę, mamy ustawę 
przygotowaną przez posłów dla posłów.

Padło tutaj pytanie, czy pan zostanie szefem Rady 
Mediów Narodowych. Pan odpowiedział, że tego 
w ustawie nie ma. No oczywiście, że tego w ustawie 
nie ma, ale co będzie, jak pan zostanie tym szefem? 
To co pan wtedy zrobi z tym protokołem, który tu-
taj jest pokazany? Będzie pan mówił, że pan został 
wyznaczony do tej funkcji. Nie wchodzę w osobiste 
podejście ludzi do tego, co jest ważne w tym kraju. 
Dla mnie w tym kraju jest ważna pewna prawda, 
którą chcę uzyskać. Czy państwo nie zwróciliście 
uwagi – zwracam się do kolegów ze wszystkich ław 
senatorskich – że my już sobie w ogóle nie wierzymy? 
No, przepraszam bardzo, przecież gdy my otwieramy 
gazetę „W Sieci”… ja nie wierzę w to, co oni piszą. 
Wy otwieracie „Gazetę Wyborczą” i też nie wierzycie 

radiowego… No, żeby takiego faceta wywalić za to, 
że ma inny pogląd niż państwo na kwestie dotyczące 
Trybunału Konstytucyjnego? Nawet wasza gorąca 
zwolenniczka, pani profesor…

(Głos z sali: Pawłowicz.)
…Staniszkis powiedziała, że to już jest lekka 

przesada. I tego się obawiamy – tego nadmiernego 
upartyjnienia. Chcecie państwo tego: kto nie z nami, 
ten przeciw nam, kto nie z Mieciem, tego zmieciem. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: 8 lat temu uczyliśmy się tego.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja nie mam żadnych złudzeń, Panie Senatorze 

Czarnobaj. To było świetne wystąpienie, pełne emocji 
i jakiejś prośby… Niech pan nie liczy na cud. To jest 
zawłaszczenie telewizji dokonane rękami polityków. 
I jeżeli do tego…

(Rozmowy na sali)
Ja pana ministra proszę… Skupiam się, jak bę-

dziecie rozmawiać, to mnie będzie ciężko mówić. 
A większość wystąpienia jest adresowana do pana.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan minister 
na pewno będzie dokładnie słuchał, Panie Senatorze.)

Przepraszam, może pan marszałek potrafi, bo ja…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam, 

ja prowadzę tutaj, więc widzę wszystko…)
No dobrze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Ciężko mi jest się wypowiadać, Panie Marszałku, 

jeżeli zwracam się do kogoś, kto w tym czasie rozma-
wia. Proszę wybaczyć, ale nie jestem do tego przy-
zwyczajony.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pan mi-
nister w tej chwili nie rozmawia, więc proszę konty-
nuować.)

Panie Marszałku…
Prześledziłem dokładnie tę ustawę. Przez całe lata 

zajmowałem się mediami. Wiem, że my też jesteśmy 
winni, wszystkie ugrupowania polityczne są win-
ne zaniedbań w tej dziedzinie. Poziom hipokryzji 
u jednych czy u drugich był większy lub mniejszy. 
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(senator J. Fedorowicz) przyprowadzę osobę, co do której uważam, że ona się 
nadaje do rady nadzorczej takiej spółki, to nie okaże 
się, że wtedy przewodniczący czy wiceprzewodniczą-
cy rady powie, że taka osoba nie może być, dlatego 
że ona jest z rekomendacji senatora Fedorowicza? 
A w Krakowie jest tylko 2 senatorów, którzy są aku-
rat z opozycji. No i to o takich nonsensach mówimy.

Chciałbym zakończyć to moje wystąpienie infor-
macją oczywistą, mianowicie że nasz klub tego nie 
poprze, choć nie mam prawa mówić w imieniu klubu, 
więc mówię w imieniu swoim własnym i w imieniu 
ludzi myślących. Chcę tylko zaznaczyć, tak do proto-
kołu, że z ogromną obawą – podkreślam: z ogromną 
obawą – przyjdę jutro na głosowania. Jeżeli ta ustawa 
przejdzie, to może to być bardzo niebezpieczny okres 
dla Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Zaraz poproszę panią senator… Chcę tylko po-

wiedzieć, że lista 172 osób, których nazwiska od-
czytałem, to jest lista wyrzuconych, zmuszonych do 
odejścia albo takich, którym odebrano programy, bo 
kilka takich osób jest. To tak dla jasności, bo tego nie 
powiedziałem dokładnie.

Poproszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 
Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie! 

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałabym, żebyśmy wszyscy wspólnie wrócili 

pamięcią do dnia 31 grudnia ubiegłego roku, roku 
2015, kiedy byliśmy tutaj, a niektórzy nawet spędzili 
w Warszawie Sylwestra, np. ja i moja koleżanka, pani 
senator Rotnicka, bo nie zdążyłyśmy dojechać do 
domu, do rodzin. Ale nie o to chodzi, bo jak trzeba 
będzie, to możemy pracować dzień i noc. To nie o to 
chodzi. Tylko że wtedy byliśmy postawieni pod ścianą 
– miało się zdarzyć coś bardzo ważnego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Trybunał…)
Nie, to były media, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, media.)
To była tzw. ustawa kadrowa. Wtedy ją tak na-

zywaliśmy, a dzisiaj w zasadzie wszyscy ją tak na-
zywają. Lista, którą pan marszałek odczytał, to jest 
w zasadzie uzasadnienie tej nazwy. To nie była usta-
wa, która miała poprawić działanie mediów, która 
miała je odpolitycznić albo też spowodować, żeby 
te media były – pan minister użył takiego sformuło-
wania – demokratyczne. Nie ma takiej możliwości, 
Panie Ministrze, żeby media były demokratyczne, 
ale próbujemy się jakoś do tego zbliżyć. I tak obiecy-
wał pan minister jako pełnomocnik. Tak pan nam to 

w to, co się dzieje. No to co mają zrobić ci ludzie? 
No przecież doprowadzamy do sytuacji paranoicznej, 
a przecież to my tu jesteśmy dorośli, my tu jesteśmy 
ojcami i dziadkami – à propos, jest Dzień Ojca dzisiaj, 
dostałem życzenia.

I teraz, Panie Ministrze, no przecież nie może być 
tak, żeby było jakieś ciało, które przed nikim nie od-
powiada. Ja wiem, że pan powiedział, że ono będzie 
odpowiadało przed Sejmem. Ale przecież kompletnie 
brak logiki w zapisie w ust. 2, że nie można człon-
kostwa łączyć z pełnieniem funkcji władzy wyko-
nawczej, samorządu terytorialnego lub administra-
cyjnego, lub samorządowego. Ale wracam do art. 3: 
„W skład Rady wchodzi pięciu członków, z których 
trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków 
powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”. 
I mamy taką oto konfigurację… Przepraszam bar-
dzo, mój wiceprzewodniczący, pan senator Jackowski, 
powiedział, że to jest hipotetycznie możliwe, że Sejm 
jako suweren wybierze ludzi z opozycji. To, Panie 
Ministrze, w takim razie kogo ma wybrać prezydent, 
jeżeli jest zapisane, że prezydent ma wybrać ludzi 
z klubów opozycyjnych? Ja rozumiem, że są pewne 
obyczaje i to się rzadko zdarza, ale taka sytuacja jest 
możliwa. Ona jest hipotetycznie możliwa. Ustawa nie 
powinna do czegoś takiego dopuszczać.

Kolejny punkt. No, bardzo przepraszam, ja jestem 
senatorem, przez 11 lat byłem posłem i ja wiem, że 
mi nie wolno zasiadać w radach nadzorczych, bo taki 
jest regulamin dotyczący mandatu senatora i szefa 
komisji. Dowiaduję się, że to ma być jakiś rodzaj rady 
nadzorczej i że nie będą musieli pracować 8 godzin 
na dobę i że w związku z tym to honorarium może 
być… No to zaraz – to to jest rada nadzorcza czy to 
nie jest rada nadzorcza? To są takie pytania. I takich 
pytań jest bardzo dużo. 

Oczywiście przysłuchuję się też debacie sejmowej, 
bo to należy do moich obowiązków jako szefa komi-
sji, i wiem, co powiedzieli ludzie z opozycji, czyli 
z Nowoczesnej, z naszej partii itd. My moglibyśmy 
jakoś przyjąć ewentualnie tę ustawę, bo wiemy, że jest 
jakiś cel, żeby coś się zdarzyło dobrego z mediami 
– ale pod warunkiem, że nie będzie tam posłów ani 
senatorów.

Albo weźmy taką sprawę, która jest w naszym 
kraju… No, naprawdę od lat mówimy, że to tak może 
być, a okazuje się… No jakie, przepraszam, 3 osoby 
i 2 osoby? Jak to będzie? Ja bym chciał zobaczyć takie 
głosowanie. No, ja mogę dać panu przykład z mojego 
miasta, w którym znam każdą osobę, która ma jakąś 
wartość i przedstawia w mediach… Polecieli oczy-
wiście dobrzy dziennikarze, ktoś się zmienił, jeden 
lepszy, drugi gorszy – okej. Ale czy jeżeli ja jako sena-
tor, jako człowiek, który ma wiedzę i doświadczenie, 
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(senator B. Zdrojewska) to nie istnieje. To jest rada niczego, to jest jak… to 
jest jak „w Polsce, czyli nigdzie”, to jest tak w „Ubu 
Król”, Panie Ministrze. Tak to wygląda.

I powiem tak: jeżeli my to uchwalimy w obecnym 
kształcie, to będziemy się tego wstydzić za pół roku. 
Jestem o tym absolutnie przekonana. Ja myślę, że jak 
się ma szansę, bo ma się taką większość, która potrafi 
i może przeprowadzić coś i w Sejmie, i w Senacie, 
bez niczego, jeśli ma się taką większość, że można 
napisać każdą ustawę, najlepszą ustawę, i się tego 
nie wykorzystuje, to jest to tylko – ja tak uważam – 
wstyd. I to tyle moich uwag w tych sprawach.

Szanowni Państwo, składam poprawkę, która pole-
ga na dopisaniu do listy osób, które nie mogą zasiadać 
w radzie, posła i senatora. Bo nie rozumiem, dlaczego 
radny nie może zasiadać, np. radny, zwykły radny 
przykładowo z Radomia, nie może być członkiem 
rady mediów, bo zabrania mu tego ustawa, a jak to 
jest senator – proszę bardzo. Dlatego składam, Panie 
Marszałku, tę poprawkę. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Borys-Damięcką. I proszę przemawiać z miejsca.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo za zgodę na wystąpienie z tego 

miejsca.
Prosiłabym na wszelki wypadek, żeby pan senator 

Jackowski nie wychodził, bo chciałabym do niego 
się zwrócić.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja jestem, Pani 
Senator!)

Dobrze, dziękuję panu.
Chciałabym w swoim wystąpieniu zwrócić się do 

koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ale 
widzę, że mając większość w Senacie, w tej chwili 
państwo są w mniejszości. A więc chciałabym pro-
sić pana Jackowskiego, żeby moją prośbę i mój apel, 
z którym się do państwa zwrócę – może poczekam… 
o, jest – przekazał koleżankom i kolegom.

Po pierwsze, jestem zniesmaczona – muszę to po-
wiedzieć – i bardzo zawiedziona tym, że nikt z pań-
stwa nie wystąpił w sprawie braku reprezentanta 
Senatu w kwestii powołania członków tej omawia-
nej rady. Wydaje mi się, że państwa troską, tak jak 
i wszystkich innych senatorów, jest to, żeby prestiż 
Senatu był zachowany. Zawsze Senat miał reprezen-
tantów i możliwość powoływania swoich przedsta-
wicieli do różnych gremiów. Ja tutaj mówię o całej 
izbie senackiej, broń Boże nie mówię o preferencjach 
politycznych czy o takich możliwościach, mimo że 
wiem, iż państwo mają większość. Ale jestem bardzo 

wtedy obiecywał, tak obiecywaliście państwo w wy-
wiadach przez ostatnie kilka miesięcy. Nie tylko pan, 
ale i inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. 
Mówiliście o tym, że zapewnicie finansowanie me-
diów. Co my dzisiaj otrzymujemy? Powiedziałabym, 
że góra urodziła mysz, bo otrzymujemy ustawę, któ-
ra… No, to jest 4- czy 5-kartkowa ustawa, która nicze-
go specjalnie nie załatwia, która niczego nie reguluje, 
a zwłaszcza tej podstawowej sprawy, czyli finansowa-
nia mediów. Ta ustawa niczego nie daje. Myśmy tutaj 
rozmawiali o wielu rzeczach… Ona może wszystko 
zepsuć, ona zawiera bardzo dużo błędów, które mogą 
wręcz uniemożliwić jej działanie. To jest ustawa, któ-
ra, tak jak mówię, niczego nie załatwia. Miał być 
orzeł, a wyszedł karzeł – tak to wygląda.

Szanowni Państwo, dlaczego tak ważne jest fi-
nansowanie mediów? Jeżeli patrzymy na telewizję 
publiczną… O tym, że jej się nie da oglądać, to my 
wszyscy wiemy. Wszyscy to recenzują, wszyscy to 
komentują. To jest niebywałe… Na dzisiejszym po-
siedzeniu komisji kultury mówiłam o tym, że różni 
bywali prezesi, różne bywały sytuacje, ale tak słabej, 
tak upolitycznionej telewizji nie było nigdy, nigdy 
do tej pory. I to jest coś, co się państwu udało zrobić 
przez ostatnie pół roku – wszystko zniszczyć, a ni-
czego nie naprawić.

Czy ta ustawa cokolwiek da? Nie, nie da. Myśmy 
nie mieli tutaj czasu wspomnieć, pan minister też 
o tym nie wspomniał… No tak, bo co to jest za pro-
blem, że Polską Agencję Prasową przerzucamy z jed-
nego miejsca do drugiego itp. Nad tym się dzisiaj 
nawet nie zastanawialiśmy. A to jest przecież Polska 
Agencja Prasowa, to jest instytucja dosyć poważana. 
O ile media są krytykowane, o tyle ja nie słyszałam 
jakiejś krytyki Polskiej Agencji Prasowej, a przynaj-
mniej nie jakiejś powszechnej, poważnej. Dlaczego 
przez te pół roku… Panie Ministrze, rozmawialiśmy 
o tym na posiedzeniu komisji kultury i pan powie-
dział, że pan wiedział, iż potrzebna jest notyfikacja 
Komisji Europejskiej. Ale ja sobie przypominam, że 
pan obiecywał – proszę zajrzeć do swoich wywiadów 
– iż będzie opłata audiowizualna. A państwo zapro-
ponowali rozwiązanie, które jest w tej chwili nie-
możliwe pod względem prawnym do zrealizowania. 
Musielibyśmy czekać na to rok itd. No, skoro państwo 
wiedzieliście o tym, to po co było to obiecywać, po 
co było mówić, że naprawi się te media publiczne?

Chciałabym odnieść się jeszcze do sprawy… Złożę 
tutaj kilka… Ja złożę jedną poprawkę, następne bę-
dziemy jeszcze składali.

Chciałabym jeszcze odnieść się do Rady Mediów 
Narodowych. To nie jest tak, że my kłócimy się o ja-
kąś nazwę czy coś takiego. Nie ma czegoś takiego 
jak media narodowe. Nie ma. Nie ma definicji tego, 
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(senator B. Borys-Damięcka) Niepokojące jest np. to, że biuro rady ma być usy-
tuowane w Sejmie i że Sejm ma finansować tę radę. 
Z tego wynika, że w ogóle powinna to być „sejmowa 
rada mediów”, bo Sejm będzie skupiał w swoich rę-
kach wszystkie kompetencje. Tym ważniejsze i istot-
niejsze jest to, żeby Senat mógł powołać swojego 
przedstawiciela. Niepokojące jest to, że powołuje się 
czy ma się powołać taką radę, a nie znamy przybliżo-
nych kosztów; było tutaj o nie wiele pytań. I dziwna 
cisza w Sejmie, nie było żadnego oburzenia, zdziwie-
nia ani prośby o dofinansowanie Sejmu. Bo co? Bo 
to ma kosztować tylko 5 tysięcy zł czy 50 tysięcy zł? 
Przecież to będą olbrzymie sumy, bo z tym wiąże 
się obsługa biura, urzędnicy, pokoje, administracja, 
chociażby tego typu koszty. Dlaczego pan minister nie 
jest w stanie przedstawić nam kosztów powołania ta-
kiej rady? Jeżeli rząd potrafił wyliczyć i podać koszty 
500+… To jest działanie o dużo mniejszym zakresie, 
a jego koszt łatwiejszy do obliczenia. Dlaczego nie 
możemy poznać takich kosztów?

Nie chcę wchodzić w arkana, o których mówiły 
inne osoby. Popieram szereg wystąpień i zgadzam 
się z pytaniami, które tutaj padły, bo one odnoszą 
się do wątpliwości i kłopotów. Jednak, ponieważ pan 
Jackowski wyszedł, jeszcze raz powtarzam, że zwra-
cam się z wielkim apelem do koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości: walczcie o przedstawi-
ciela Senatu w tej radzie, na równi z nami wszyst-
kimi… I druga kwestia. Zgódźcie się na dokonanie 
tej zmiany, bo dzięki niej nazwa będzie adekwatna 
do tego, czym ta rada będzie się zajmowała. Nie bę-
dzie powodowała… nie zdziwienia, ale ośmieszenia. 
Nie ośmieszajmy tej rady, nazywając ją górnolotnie 
narodową, bo ona nie ma żadnych cech narodowych 
ani żadnych predyspozycji do bycia radą narodową. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu panią senator Marię 

Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Gdy staram się przekonać kogoś do swoich racji, 

unikam posiłkowania się przykładami z własnego 
życiorysu, bo uważam to za infantylne. Dzisiaj muszę 
od tej zasady odstąpić, bo instytucja i osoba, których 
chcę bronić, są od półwiecza wprzęgnięte w mój ży-
ciorys.

Gdy przed blisko 50 laty po raz pierwszy prze-
kraczałam progi Radia Katowice, byłam tak dalece 
zafascynowana tym medium, że wydawało mi się, 

zdziwiona, że nikt z państwa w tej sprawie nie zabrał 
głosu. Proszę więc pana Jackowskiego o przekazanie 
koleżankom i kolegom tego, że proszę ich o poparcie 
tej propozycji, by Senat Rzeczypospolitej mógł mieć 
jednak prawo wytypowania reprezentanta do tej rady. 
To jest pierwsze.

Druga rzecz. Też chciałabym prosić, Panie 
Senatorze Jackowski, żeby pan spróbował z kole-
żankami i kolegami porozmawiać na temat nazwy. 
Ponieważ to nie jest taka bagatelna sprawa. I ta po-
prawka, którą za chwilę złożę w sprawie nazwy, to 
nie jest żadne widzimisię ani błahostka. Bo, pro-
szę państwa, musimy zdawać sobie sprawę z tego, 
co znaczy „narodowa”, „narodowy”, „naród” itd., 
i z tego, że nie powinniśmy tego słowa nadużywać. 
Rada Mediów Narodowych to nie jest to samo co 
reprezentacja narodowa na mistrzostwa Europy. 
Bo w tej nazwie jest dokładnie dookreślone, co to 
oznacza. To oznacza, że wystawiamy skład, który 
reprezentuje Polskę w Europie, na świecie, nieważ-
ne w tej chwili, w jakiej dziedzinie, czy sportowej, 
czy kulturalnej, jako delegacja itd. Określamy kraj. 
Określamy państwo. Rada Mediów Narodowych nie 
może uzurpować sobie prawa do reprezentowania 
Polski jako takiej, bo nie reprezentuje Polski. Ona 
reprezentuje pewien zbiór ludzi, którzy będą mieli 
uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie 
mediów elektronicznych. A taka rada to nie to samo 
co rada narodowa.

Dlatego mam wielką prośbę, Panie Senatorze 
Jackowski, żeby pan porozmawiał z koleżankami 
i kolegami, żebyśmy jednak przyjęli poprawkę zmie-
niającą nazwę na „rada mediów publicznych”, bo taka 
nazwa jest bliższa temu, co ta rada ma zamiar robić; 
z tych wszystkich ustaw wynika, że głównie będzie 
zajmować się mediami publicznymi.

Abstrahując od tych dwóch próśb i od tej popraw-
ki, którą będę składać, chciałbym jeszcze powiedzieć, 
że musimy bacznie przyjrzeć się tej ustawie, ponie-
waż ona koncentruje się… Pan minister właśnie nie 
wypowiedział się na temat tego, czy stanie na czele 
tej rady, może już ma zagwarantowane, że będzie stał 
na jej czele, może zostanie wybrany, może stanie do 
konkursu. Nie wiemy, w jaki sposób ta rada będzie 
wybierana. Czy zostanie ogłoszony konkurs? Czy 
do rady… Patrząc na wykaz osób, które mają prawo 
ubiegać się o bycie członkiem rady, i na to, jakie mają 
uprawnienia, chciałabym powiedzieć, że nie ma ani 
jednego słowa o tym, że w tej radzie mają być przed-
stawiciele… ludzie znający się na mediach w szero-
kim tego słowa znaczeniu. Nie jesteśmy pewni, że 
tak będzie. Więc wszystko w tej ustawie jest pisane 
palcem na wodzie. Jest szereg pytań, wątpliwości, 
znaków zapytania.
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) więc pisałam i mówiłam. Mój szef mi ciągle mówił 
„trzymaj rękę na pulsie” – i trzymałam.

Gdy pan senator, pan marszałek Borusewicz po-
wołał konkurs – tak to się nazywało – „Strażnik 
Dziedzictwa Rzeczypospolitej”, zgłosiłam do tej 
nagrody Polski Związek Kulturalno-Oświatowy 
z Zaolzia. I się udało, otrzymali tę nagrodę. My 
z szeroką reprezentacją Senatu odwiedziliśmy kiedyś 
Zaolzie, byliśmy w polskim teatrze w Wędryni, by-
liśmy w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
byliśmy w Domu Polskim w Jabłonkowie. I tamci 
ludzie, Polacy, którzy są również Ślązakami, za-
chowali te polskie szkoły, polskie świetlice, polskie 
nazwy ulic.

Kiedy indziej, gdy znalazłam się na zebraniu 
Ruchu Autonomii Śląska, gdzie ludzie dopomina-
li się o język śląski, zapytałam pewnego starszego 
Ślązaka… Jakże często łapię się na tym, że mówię 
„starszy”, a ktoś jest w moim wieku. Ja mówię „Panie, 
po jakiemu wam jest ten język, do czego on wam jest 
potrzebny?”. A on mi mówi tak: „Pani, nam nie idzie 
o żaden język – nam idzie o narodowość. Wie pani, 
jak my będziemy mieli język, to warciej dostaniemy 
narodowość, a jak będziemy mieli narodowość, to 
autonomia mamy – i pokazał, o, tak – na tacy”. Ja 
mówiłam, że to jest groźne nie tylko dla polskiej ra-
cji stanu, ale dla śląskiej racji stanu. A mój szef mi 
ciągle mówił „trzymaj rękę na pulsie” – i trzymałam 
rękę na pulsie.

Tutaj w tych ławach do niedawna, jeszcze w po-
przedniej kadencji, zasiadał, państwo pamiętają, 
Kazimierz Kutz, wielki apologeta Ruchu Autonomii 
Śląska, który niszczył – dosłownie niszczył – wszyst-
kich, którzy myśleli inaczej. Byłam szczególnym 
celem jego napaści; ze szczególnym upodobaniem 
jego teksty drukowała „Gazeta Wyborcza”, gdzie 
nazywał mnie największym hamulcowym aspiracji 
Ślązaków, który to na ględźbie, czyli na śląskich 
gwarach, doszedł do apanaży i do senatorskiego 
stołka; pisał, że handluję starzyzną językową, tak 
jakby tą starzyzną językową nie posługiwali się bo-
haterowie jego filmów. Nie tylko mnie zresztą tak 
traktował, bo w taki sam sposób traktował np. prof. 
Jana Miodka – o którym mówił, że na tej starzyźnie 
językowej dorobił się naukowych tytułów – czy prof. 
Dorotę Simonides, która w tych ławach zasiadała 
przez prawie 20 lat. Jak się kiedyś zbuntowałam 
i napisałam ripostę do „Gazety Wyborczej”, to mało 
tego, że mnie ocenzurowali, to jeszcze mój tekst 
umieścili pod tytułem „Czytelnicy piszą”, a „Maria 
Pańczyk” było na dole najmniejszą czcionką, jaka 
była możliwa. Ale mój szef cały czas mi mówił 
„trzymaj rękę na pulsie” – i trzymałam.

Gdy się wydawało, że temu człowiekowi nic nie 
zagraża, bo dostęp do radia mieli wszyscy, dostęp do 
politycznych debat ludzie mieli niezależnie od tego, 

iż wystarczy, że umiem słuchać i pisać, bo to jest 
najlepsza rekomendacja do tego, by wykonywać za-
wód dziennikarza radiowego. Bardzo się myliłam, 
życie rychło zweryfikowało te moje młodzieńcze 
zapały, ale mimo to przeżyłam w radiu chwile bar-
dzo piękne. Były i takie, o których wolałabym nie 
pamiętać. Przeżyłam, jak to się dzisiaj mówi, epokę 
gierkowską, potem czas Solidarności, którą współ-
tworzyłam, potem stan wojenny, gdy mnie z radia 
wyrzucono. No a potem przyszła euforia – oto mo-
żemy wykonywać zawód prawdziwy, niezakłamany, 
otwarty, dla ludzi. Otworzymy zakneblowane usta 
i wyjmiemy z szaf taśmy, które z powodu cenzu-
ry nigdy nie znalazły się na antenie. Policzyłam, 
że przeżyłam w radiu 25 dyrektorów, redaktorów 
naczelnych, prezesów. Różne były ich kompeten-
cje, różna wiedza do tego, by takie funkcje sprawo-
wać. Byli i tacy – zwłaszcza taki – o których dziś 
mówimy wręcz z obrzydzeniem. Człowiek, który 
w stanie wojennym, zamiast nas bronić, sporządził 
listę 13 osób do internowania. Wiecie państwo, kto 
nas bronił? Opiekun z ramienia SB. Paradoks… 
Zamiast 13 internowano tylko 4 osoby. Ostatnimi 
laty trafił się nam człowiek, którego wszyscy ak-
ceptowali, wszyscy polubili. Wiecie państwo, to się 
rzadko zdarza, że szefa wszyscy lubią. Wywodził 
się z pięknej śląskiej rodziny, jego dziadkowie byli 
śląskimi powstańcami. On sam znakomicie znał hi-
storię, a historię radiofonii miał w jednym palcu. On 
spowodował, że na gmachu Radia Katowice pojawiła 
się przedwojenna nazwa: Polskie Radio Katowice. 
On na gmachu wywiesił polską flagę. On „posadził” 
na ławeczce patrona rozgłośni – Stanisława Ligonia. 
On z Radia Katowice uczynił medium XXI wieku – 
zmodernizował studia, wyposażył je w znakomite 
mikrofony. On potrafił, jak powiedziałam kiedyś, go-
dzić wodę z ogniem. W czasach mizerii finansowej, 
a wiadomo, że w rozgłośniach radiowych… Radio 
Katowice było największą rozgłośnią regionalną 
w kraju. On potrafił zatrzymać znakomitych dzien-
nikarzy, znakomitych dźwiękowców. Nie wiem, czy 
państwo wiecie, co to jest Prix Italia. To jest taki 
radiowy Oscar, to jest najwyższa nagroda za repor-
taż radiowy. I właśnie w Radiu Katowice są laureaci 
Prix Italia, ale i Złotych Mikrofonów. Jak na Śląsku 
głowę zaczęli podnosić autonomiści, to mój szef mi 
mówił „trzymaj rękę na pulsie” – i trzymałam rękę 
na pulsie, mówiłam, pisałam.

Z Zaolzia zaczęły nadchodzić e-maile, telefony, 
słowa wręcz grozy, żebym mówiła w radiu o tym, 
żeby się ludzie na Zaolziu nie dali zbałamucić, bo 
przyjeżdżają do nich przed spisem powszechnym 
emisariusze z Ruchu Autonomii Śląska i namawiają, 
żeby się opowiedzieli, że są narodowości śląskiej, 
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie!
Ja także nigdy nie wykorzystywałem tej mówni-

cy, by nawiązywać do swojego życiorysu, ale dzisiaj 
troszeczkę nawiążę.

Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Dzisiaj mamy dwieście dwudziesty drugi dzień 

IX kadencji Senatu. Jeśli odliczymy dni święte, które 
jako senatorowie powinniśmy też świętować, a takich 
dni było 49, to za nami są 172 dni pracy w Senacie. 
172 dni i 172 dziennikarzy wyrzuconych z pracy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Codziennie jeden.)
Znakomite osiągnięcie. Jestem pewien, że nie-

mające precedensu w demokracjach światowych. 
Sarkastycznie powiem, że warto by to dokonanie 
gdzieś odnotować, np. w księdze rekordów Guinnessa. 
Wątpię, by zostało szybko pobite, chyba że za demo-
kratyczne uznamy Białoruś i Rosję. Na wszelki wy-
padek, gdyby sprawcom tego osiągnięcia chciało się 
wpisać w światowe annały, podaję stronę, na której 
to można zrobić: www.biurorekordow.pl.

Oczywiście przemawia przeze mnie sarkazm. Tak, 
proszę państwa, bo na ironię zakrawa fakt, że dla mo-
nitorowania tak funkcjonujących mediów powołuje 
się Radę Mediów Narodowych. Mówię o ironii jako 
były dziennikarz, który protestując przeciwko tablo-
idyzacji gazety, którą kierował, a której właścicielem 
był polski wydawca, z dnia na dzień zrezygnował 
z funkcji redaktora naczelnego i następnego dnia nie 
przyjął pracy jako redaktor naczelny w niemieckiej 
gazecie. Nie przyjąłem tej pracy, informując polskiego 
wydawcę, że ja, dziennikarz spod Stutthofu, polski 
dziennikarz spod Stutthofu nie będę pracował dla 
niemieckiego wydawcy spod Monachium. Tak było 
20 lat temu.

Wtedy, proszę państwa, Wysoki Senacie, czułem 
się dziennikarzem narodowym, polskim dzienni-
karzem. A po 20 latach jestem senatorem, w okre-
sie, w którym państwo polskie wyrzuca z polskich 
mediów 172 dziennikarzy w tempie 1 dziennikarza 
na 1 dzień i jednocześnie powołuje Radę Mediów 
Narodowych. Dla mnie, dziennikarza spod Stutthofu, 
takie użycie słowa „narodowy” jest gloryfikacją 
nowomowy, nowomowy żywcem z „Roku 1984” 
Orwella, którego nie tak dawno jeszcze w Polsce nie 
można było wydawać.

I dlatego myślę, że – tak samo jak ja – urażeni 
mogą się czuć ci, którzy o wolność słowa walczyli 
z komunistami, którzy także uważali, że mają wyłącz-

jaką legitymację partyjną nosili w kieszeni, nade-
szła dobra zmiana – i tego człowieka zamieniono na 
innego, na takiego, którego bardzo dobrze znaliśmy 
ze stanu wojennego, bo w stanie wojennym został 
przyjęty do radia do kadr. Bardzo szybko awansował, 
z didżeja stał się dyrektorem naczelnym odpowie-
dzialnym za muzykę. Miał wszakże jedną cechę: dbał 
o apanaże własne i wąskiego grona… przepraszam, 
chciałam użyć brzydkiego słowa – wąskiego grona 
swoich kolesi, to jest teraz modne określenie. I wie-
cie państwo, ten człowiek oceniał i wyceniał innych, 
o wiele starszych i bardziej doświadczonych dzien-
nikarzy, również mnie. Przechodziłam na emeryturę 
po 40 latach pracy – Ślązacy by powiedzieli: ino bez 
chwolby, ale ja to powiem – nienagannej pracy dzięki 
tym wycenom z emeryturą niespełna 2-tysięczną. 
I teraz ten człowiek jest prezesem Radia Katowice. 
I już mi…

(Senator Mieczysław Augustyn: Hańba.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Hańba.)
…nikt nie mówi: trzymaj rękę na pulsie, ale ja 

wiem, że muszę. Rozmawiałam z prominentnymi 
posłami pisowskimi rodem ze Śląska i oni podobno 
też nie zgadzali się z tą nominacją. Podobno napisali 
pismo, pod którym kilkunastu posłów się podpisało, 
i posłali na…

(Senator Jan Maria Jackowski: 16.)
Tak, 16.
…I posłali na Nowogrodzką. I co?
(Senator Mieczysław Augustyn: I nic.)
I nic, bo państwo nic nie możecie, kto inny pociąga 

za te sznurki. A ja, co ja mogę? Ja mogę tylko pisać 
i mówić.

(Senator Leszek Czarnobaj: I trzymać rękę na 
pulsie.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, i trzymać 
rękę na pulsie.)

I to robię. I co jeszcze mogę? Mogę nie zagłosować 
za ustawą o dobrej zmianie i nie zagłosuję. Bo wiecie 
państwo, ja już niczego się nie boję. To jest paradoks, 
ale niczego się nie boję, bo mnie już znikąd nie wy-
rzucą, nie zwolnią, nie wręczą wilczego biletu. Co 
najwyżej zabiorą mi program, który od 25 lat robię 
i którego nadal chętnie słuchają nie tylko Ślązacy. 
I będzie mi bardzo żal, bardzo żal, dlatego że ja tego 
nie robię dla pieniędzy, bo jak powiedziałam, w ra-
diu się zarabia grosze. Ja to robię, bo jestem i byłam 
z radiem związana od półwiecza. I będzie mi bardzo 
żal, bo kiedyś sobie ukułam takie powiedzenie, że 
radio to jest nieuleczalna choroba, na którą nie ma 
lekarstwa. I dobrze, że nie ma. Dziękuję, że państwo 
wysłuchali mojej skargi. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak jest, niestety. 
Przychodzi się i wymienia zawodowców. Tak jest.)
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Dobrze.
(Senator Czesław Ryszka: Senator Wcisła jest pe-

łen…)
Pan senator Jan Rulewski, a potem pan senator 

Czesław Ryszka.
Jeżeli pan senator Czesław Ryszka nie chce, żeby 

jemu ktoś przeszkadzał, to niech pan innym nie prze-
szkadza.

(Senator Czesław Ryszka: Jasiowi nie będę prze-
szkadzał, bo on jest…)

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Patrzę na salę i widzę, że architektura personalna 

trochę się zmieniła. Oto w wolnym Senacie obrady 
prowadzi pan marszałek Borusewicz, uczestnik poro-
zumienia gdańskiego, a z tamtej strony zasiada pełno-
mocnik rządu, też uczestnik szlaku wolnościowego. 
Obu łączy to, że już w 1980 r. jednoznacznie opowie-
dzieli się za tym, żeby znieść cenzurę. Wprawdzie 
to było ograniczone, ale chodziło o zniesienie cen-
zury. I oto są obaj ci panowie, a ja niestety między 
nimi – chociaż powiem, gdzie jestem – i muszę teraz 
występować z pytaniem, do kogo się zwrócić o to, 
żeby nie było cenzury, gdzie reklamować dwadzieścia 
parę lat po powstaniu wolnego państwa to, że ustawa 
przywraca cenzurę personalną. Na razie wobec tych 
170 dziennikarzy, o których powiedział pan marsza-
łek, ale nie łudźmy się, bo dalszych 170 będzie, ze 
strachu przed cenzurą, jeszcze bardziej się zamykać. 
A pozostali, chyba najgorsi, będą spoglądali na stro-
nę… I tu czynię wam, Państwo, zarzut, że wprowa-
dziliście jedną z najgorszych cenzur, bo to nie jest już 
cenzura tekstu, to jest wykreślenie wolności słowa.

(Senator Czesław Ryszka: Największa wolność…)
Nie ma demokracji. Nie macie prawa mówić, że 

jest demokratyczne państwo, jeśli nie ma wolnego 
słowa! (Oklaski) To jest bezczelność, brutalność, hi-
pokryzja! (Oklaski) I pan powinien natychmiast, jeśli 
potwierdzi pan to, że to jest wolne państwo, zdjąć ten 
swój… zdjąć biało-czerwoną flagę i do Canossy się 
udać, prosić papieża o wybaczenie!

(Senator Czesław Ryszka: Największa wolność 
w Polsce jest w niemieckich gazetach – 80% gazet 
polskich jest w rękach niemieckich.)

To jest państwo, które właśnie idzie śladami 
wszystkich totalitaryzmów, bo totalitaryzmy zamy-
kały słowo, a potem ludzi! Na to mojej zgody nie ma.

Tak, Panie Ministrze, przed chwilą wyróżniłem 
pana jako tego, który walczył z cenzurą w podziemiu 
i bardzo dobrze zorganizował jedno z opozycyjnych 
pism, którego wartością bynajmniej nie była ilość 
papieru, ale właśnie wolne słowo. A dziś pan wystę-

ne prawo do decydowania o tym, co się kryje pod sło-
wem „narodowy”. I tak antynarodowe i karalne wtedy 
było mówienie o napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę w 1939 r., o Katyniu, czy o tzw. polskich mie-
siącach.

Teraz narodowe media tak naprawdę będą kon-
tynuowały tę tradycję, będą informowały o zama-
chu smoleńskim, będą informowały o nielicznych 
demonstracjach, o wykrytych aferach z udziałem 
polityków opozycji. A dziennikarze, którzy w tym 
procesie nie zgodzą się uczestniczyć, dołączą do grona 
współtwórców, nawet wbrew swojej woli, kolejnego 
rekordu Guinnessa.

(Senator Czesław Ryszka: Jak wy przejmiecie wła-
dzę, to tak będzie.)

Panie Senatorze, proszę się zapisać do dyskusji.
(Senator Leszek Czarnobaj: Czesiu, daj sobie spo-

kój…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Ryszka, proszę nie przeszkadzać.
Pan senator jest zapisany.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, ja już 

2 godziny trzymam język…)
Ja rozumiem, ale to za dużo? A ja ile muszę trzy-

mać?
(Senator Czesław Ryszka: A moje uszy to co?)
A ja ile muszę trzymać?
Jest pan zapisany…
(Senator Czesław Ryszka: Robię, co mogę, żeby 

być cicho.)
…jest pan trzeci, nie, drugi.
(Senator Leszek Czarnobaj: To można wyjść.)
(Senator Czesław Ryszka: Wyjść to ty możesz.)
Panowie Senatorowie, proszę nie robić sobie tej 

przyjemności.
Proszę bardzo, Panie Senatorze, niech pan kon-

tynuuje.

Senator Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, jako były dziennikarz, który swe-

go czasu nie podjął pracy w niepolskiej gazecie, bo 
się czuł dziennikarzem narodowym, dzisiaj nie mogę, 
choćby z powodu samego tytułu, poprzeć tej ustawy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
No widzi pan, Panie Senatorze, jak szybko pan 

senator zakończył?

(senator J. Wcisła)
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(senator J. Rulewski) np. sportowe, ale na ogół upstrzone reklamami. A jeśli 
nie zapłacimy za ten kiepski towar, to nas się skar-
ży, to nas się ściga, to zabiera się nam nasz majątek. 
Nie mogłem wymyślić takiej konstrukcji, o której 
mówił tu pan Czarnobaj, niemieckiej konstrukcji, 
przemyślanej… No jak ci Niemcy wpadli w ogóle na 
to, że ma tych ludzi być 77? To nie mogło być łatwe. 
To oznacza, że nie tak łatwo skonstruować system 
publicznego uczestnictwa. Skoro przyjęto liczbę 77, 
nie ewangeliczną ani nie niemiecką… To może po-
winno być 10 albo 100, a tu mamy 77. To oznacza, że 
ta decyzja – mówię o tym jednym przykładzie – była 
głęboko wyważona. U nas to bardzo uproszczono.

Moja propozycja jest taka. Trzeba do tej rady, jeśli 
przyjmiemy, że ona ma istnieć, wprowadzić słucha-
cza, widza, obywatela. Proponuję zatem w poprawce, 
aby skład rady powiększyć o 1 osobę – wybraną spo-
śród tych, którzy nie należą do żadnej partii, żadnego 
klubu, nie chodzą na Nowogrodzką czy też do Agory. 
Będzie to po prostu jeden z milionów – dzisiaj niestety 
jest już tylko 1 milion płacących – wybrany w drodze 
losowania. Skoro nie umiemy zorganizować systemu 
przedstawicielskiego, niech los zadecyduje. Byłaby to 
osoba, która, po pierwsze, płaciła w sposób niezakłó-
cony przynajmniej przez 5 lat… Tym samym byłaby 
to osoba o pewnym stażu. Po drugie, miałaby wyższe 
wykształcenie, byłaby niekaralna, nie należała do 
żadnych partii politycznych. Myślę, że taka osoba 
byłaby swoistym rzecznikiem widzów – nie tym wy-
branym nawet z najlepszymi intencjami w Senacie, 
w Sejmie czy przez pana prezydenta, ale tym, którego 
los wskaże i który będzie reprezentował tych tam na 
dole, czyli widzów. Jaką jeszcze zaletę ma ta koncep-
cja? Bo można by zapytać, dlaczego nie wylosować 2 
osób. Ta 1 osoba zapewniałaby swoisty balans. Skoro 
w ustawie jest wpisane, że bezwzględna większość… 
No, w takim razie tych 3 zgłoszonych przez koalicję 
zawsze będzie miało bezwzględną większość. Gdyby 
wprowadzić szóstą osobę, to bezwzględna większość 
wynosiłaby 4, a to oznacza, Panie Ministrze, że pan tą 
swoją, jak myślę, uczciwą argumentacją będzie mu-
siał przekonać do zmian kadrowych nie tylko swoich 
przyjaciół, ale również tego czwartego, do kompletu.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ale kto go wybie-
rze?)

Komputer. Nie słyszałeś, Przyjacielu? Komputer. 
Skoro przez 5 lat 1 milion ludzi płaciło, mimo że były 
głosy, iż płacić nie muszą, nie powinni… Taka osoba 
już ma kompetencje.

(Senator Wiesław Dobkowski: A jak nie ma kwa-
lifikacji, to co?)

Przyjacielu, czy ten PiS tak ci zakrył oczy i uszy, 
że ty nie wiesz, co ja mówię, albo ci zabroniono słu-
chać? Mówię jeszcze raz…

(Senator Wiesław Dobkowski: Ja nie rozumiem.)
(Głos z sali: Spokojnie.)

puje jako oskarżyciel, jako ten, który chce zniszczyć 
wolne słowo poprzez cenzurę personalną. Bo przy-
pominam: to nie jest sprawa 170 dziennikarzy, to jest 
sprawa zaaresztowania wolnego słowa. Tak, bo ta 
ustawa jest poświęcona jednej sprawie, czyli kadrom, 
sekowaniu bądź wyróżnianiu kadr. Do tego robi to 
nieudolnie. A pańska interpretacja, Panie Kolego, 
Kolego Ministrze Czabański, jest nieprawdziwa. Pan 
używa współczesnego języka Euro i mówi pan, że 
opozycji daje się dobry wynik, bo to jest 3:2 zamiast 
5:0. A to jest nieprawda. Opozycji się daje miejsce 
w ćwierćfinale – jak wygra, to przejdzie. Ale ponie-
waż nie wygra, to odpadnie. I to jest właśnie pańska 
interpretacja i to jest właśnie wolne słowo w tym kra-
ju: opozycja odpadnie niezależnie od tego, jaką figurę 
matematyczną pan zastosuje.

Oczywiście ja nie będę wnikał… Uczynię jesz-
cze drugi zarzut. Pan świetnie zorganizował, Panie 
Ministrze, pismo opozycyjne „Tygodnik Wojenny”, 
ale ta proponowana konstrukcja zarządzania mediami 
z punktu widzenia organizacji jest kuriozalna. Proszę 
spojrzeć na to z punktu widzenia widza, czyli, jak pan 
mówi, członka narodu czy też, jak w obecnej ustawie 
się mówi, publiczności. Ile tych instytucji będzie za-
rządzać tą telewizją? Gdzie ona w razie czego zwróci 
się z wnioskiem, ze skargą? Krajowa Rada, konsty-
tucyjna, rada mediów, będzie jeszcze rada funduszu, 
gdzie będzie się składało, jak rozumiem, składki, rada 
nadzorcza telewizji, prezes zarządu, a jeszcze rady 
programowe społeczne itd. No przecież to jest system 
rzeczywiście radziecki! Ja sam w tym momencie już 
się gubię co do tego, do kogo ewentualnie, w razie 
czego, będę miał się zwrócić. Będę najpierw musiał 
być może kilkanaście ustaw i kilka kodeksów han-
dlowych przeczytać.

Czy jest dzisiaj jakieś wyjście? No jest. Była tu 
poruszana sprawa… Warto to uwzględnić, jeśli się 
wsłuchujemy w słowa innych i jeśli chcemy się wsłu-
chać… Była tu poruszana sprawa tego, że media będą 
upolitycznione, upartyjnione. Na pewno będą w sy-
tuacji tego przechodzenia do półfinału na zasadzie: 
my mamy większość, nieważne jaką, i potem mamy 
większość, nawet absolutną… czy raczej bezwzględ-
ną, jak jest wpisane w ustawie. No, w układzie 3:2, 
jeśli chodzi o tych, co będą mianowani, to zawsze 
będzie to bezwzględna większość.

Moja propozycja jest następująca. Obywatele, 
widzowie, którzy wsłuchują się w tę debatę, mówią 
właściwie tak: tu nikt nie ma racji, bo jedni chcą być 
tam jako opozycja – no, tak zarządzono w ustawie – 
inni mówią, że jako rząd mają prawo do prowadzenia 
polityki, ale gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, 
widzowie? My, których zobowiązuje się do płacenia 
składek, w zamian oferując czasami dobre programy, 
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(senator J. Rulewski) nie przejściowa, tylko pomostowa, aby dalej, w kolej-
ności przygotować dużą ustawę medialną. Czyli – tak 
myślę, bo przecież też nie wiem wszystkiego – po-
wołanie wcześniej takiej rady jest w tym kontekście 
bardzo ważne, aby jej członkowie mogli również pra-
cować nad wspomnianą dużą ustawą, a także wspo-
móc aktualizację ustawy abonamentowej pod kątem 
uszczelnienia systemu pobierania opłat. To jest bardzo 
ważne, bo jeśli, że tak powiem, uszczelnimy system 
pobierania opłat, jeśli zdołamy zwiększyć egzekwo-
wanie płacenia abonamentu, to nie będzie potrzebna 
ze strony Unii Europejskiej notyfikacja, bo będziemy 
bazować na tej ustawie… na tym abonamencie, który 
teraz jest płacony.

Największe oburzenie opozycji budzi to, co ja 
uważam… Jak powiedziałem tak trochę żartem, 
że pan minister Czabański jest kretem Platformy 
w Prawie i Sprawiedliwości… Załóżmy, że macie 2 
posłów Platformy, np. jest to Halicki i Budka, i oni so-
bie pozwolą na to, że nie będą mieli wglądu w sprawy 
kadrowe, finansowe mediów itd. No przecież posie-
dzenia tej piątki Rady Mediów Narodowych to będzie 
jedna wielka wojna właśnie o wolność słowa, powie-
działbym, o wszystko. My wam dajemy możliwość 
uczestniczenia 2, że tak powiem, takich harcowników 
z Platformy, którzy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać, 
a wy to nazywacie zawłaszczeniem mediów. No to ja 
już w takim razie trochę zaczynam wątpić w wasze 
możliwości umysłowe. Krótko mówiąc: skład Rady 
Mediów Narodowych gwarantuje po raz pierwszy 
w 25-letniej historii wolności, czyli polskich mediów 
publicznych, udział przedstawicieli opozycji parla-
mentarnej w bezpośrednim sprawowaniu tego nad-
zoru, a także w podejmowaniu decyzji personalnych, 
dlatego że tam będzie walka o każdego prezesa radia 
czy telewizji, czy PAP.

To, że zgodnie z ustawą członkami rady będą mo-
gli być parlamentarzyści, to jest bardzo świadomy 
zamysł, bardzo świadomy, bo my jesteśmy najbardziej 
doświadczonymi ludźmi, którzy mogą mediami po-
kierować. Wyobraźmy sobie, że jest reżyser filmowy, 
że jest jakiś bibliotekarz, ludzie z różnych stowarzy-
szeń itd., i że jest ich 15… i tę wojnę o każdą osobę, 
o każdy przecinek… No, trudno sobie to wyobrazić. 
Dalej… A przede wszystkim potem będą kierowali 
menedżerowie powołani przez radę… To nie będzie 
tak, że rada będzie kierowała radiem, telewizją i PAP, 
tylko będą to robić powołani przez nich ludzie, dy-
rektorzy, prezesi, którzy będą odpowiadać za powo-
dzenie mediów.

Niezrozumiałe jest dla mnie oburzenie opozy-
cji, że Rada Mediów Narodowych rzekomo odbie-
ra jakieś prerogatywy Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji, jeśli chodzi o niezgodność z konstytucją… 
Konkretnie chodzi o powoływanie części składów 
zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, ra-

To jeszcze gorzej, bo aparat słuchowy mogę ci 
kupić. Panie Marszałku…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę to 
zrekapitulować, Panie Senatorze.)

Prosiłbym o to, żeby Wysoka Izba przyjęła ten 
wariant. Demokracja polega na przekonywaniu się, 
na uwzględnianiu zdania mniejszości, docieraniu się. 
Ta poprawka taki element stworzy.

Pozostałych 2 poprawek nie będę omawiał, choć 
też są istotne. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.
Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odnosząc się do wypowiedzi pani senator 

Zdrojewskiej, chcę powiedzieć, że my na pewno 
oglądamy zupełnie inne wiadomości, w innych tele-
wizjach. Tam, gdzie ja się pojawiam i kogokolwiek 
o to pytam, w odpowiedzi słyszę: no, wreszcie mamy 
porządną telewizję, w której mówią prawdę. No ale 
trudno.

A co do wypowiedzi pani senator Pańczyk-
Pozdziej… Ja bardzo panią szanuję, naprawdę. 
Opowiedziała pani swoją historię radiową, na pewno 
prawdziwą, ale ten wychwalany przez panią prezes 
zostawił 2,5 miliona długu i jednocyfrową słuchal-
ność Radia Katowice. Tak że nowy prezes obiecał, że 
słuchalność się podwoi, że będzie dwucyfrowa oraz 
że zlikwiduje dług. Zobaczymy, prawda? Ale taka 
jest też prawda.

Wracając do ustawy czy raczej zaczynając mówić 
o ustawie, najpierw powiem kilka słów o potrzebie 
uchwalenia ustawy o Radzie Mediów Narodowych, 
bo widzę, że państwo zupełnie nie mówicie konkret-
nie o ustawie. A więc potrzeba wynika przede wszyst-
kim z tymczasowego charakteru ustawy z 30 grud-
nia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. 
Ustawodawca wskazał tutaj dzień 30 czerwca 2016 r. 
jako ostatni dzień obowiązywania tej ustawy, a kon-
kretniej mówiąc, wyłączenia ministra skarbu państwa 
z nadzoru i powoływania rad nadzorczych w mediach 
publicznych. To po pierwsze.

Po wtóre, ustawa o utworzeniu Rady Mediów 
Narodowych jest, tak jak tutaj minister Czabański 
wielokrotnie mówił, pomostowa, czyli nie chwilowa, 
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(senator C. Ryszka) publiczne, w przyszłości narodowe, mają mieć cha-
rakter może nie tylko narodowy, ale także narodowo-
-chrześcijański, bo tak mówi ustawa. Innymi słowy, 
media narodowe powinny bardziej niż do tej pory 
bronić zagrożonych instytucji, takich jak małżeństwo, 
szkoła, rodzina, Kościół. A więc tych instytucji, które 
w najpełniejszy sposób kształtują wartości człowieka.

I tu jawi się odpowiedź najistotniejsza na pytanie 
o sens wprowadzanych zmian. Pytanie to brzmi: jaką 
rolę mają pełnić media publiczne w Polsce? Jaką rolę 
mają pełnić media narodowe? Po prostu mają zmienić 
polską przestrzeń medialną funkcjonującą po roku 
1989. A nie muszę przypominać, że jest to przestrzeń 
medialna w dużej części liberalna. Np. polski rynek 
prasowy został zawłaszczony przez niemieckie media. 
80% prasy. Wy tu mówicie o wolności słowa dzienni-
karzy. A ja pytam o wolność dziennikarza „Dziennika 
Zachodniego” z Katowic, który pisze pod dyktando 
właściciela Niemca.

Nasze zadanie to utworzenie mediów narodo-
wych, które powinny kształtować tożsamość pol-
skiego narodu w XXI wieku. Powinniśmy w me-
diach ugruntowywać suwerenność Polski. I w tym 
kontekście właśnie media narodowe mogą być 
bardziej niż do tej pory konkurencją dla mediów 
liberalnych, dla tych mediów, których zasadą dzia-
łania jest tylko zysk, kosmopolityzm, konsumpcja. 
Media narodowe mają właśnie poprzez swoją nazwę 
ogromną, szczególną rolę do spełnienia. Mają krze-
wić wartości, a równocześnie być atrakcyjne. No, ale 
żeby były atrakcyjne, to muszą być dobrze opłacane. 
Muszą być duże nakłady finansowe. I to powinni-
śmy zagwarantować Telewizji Polskiej i Polskiemu 
Radiu. Finanse dadzą im niezależność, pozwolą im 
zachować obiektywizm, pluralizm, wolność słowa, 
a także, przede wszystkim, zwiększyć ich misyjność. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Jadwigę 

Rotnicką.
Panie Senatorze, jednocześnie chcę pana poin-

formować… Nie, niech pan siedzi. …Że mówił pan 
11 minut. A poprzednio dałem panu 13 minut.

(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku…)
Tylko informuję. Ponieważ wiem, że pan zgłaszał 

do mnie jakieś pretensje.
(Senator Czesław Ryszka: Bardzo sobie cenię, że 

dał mi pan minutę dłużej.)
Poprzednio dałem panu 3 minuty.
(Senator Czesław Ryszka: A kiedy to było?) 

(Wesołość na sali)
No dobrze.
(Głos z sali: W poprzedniej kadencji.)

dia i PAP. Przepraszam bardzo, ale przecież to jest 
właśnie bardzo dobre rozwiązanie, że Krajowa Rada 
nie ma… Bo jako, powiedzmy, jedyny organ ma 
wszystko, bo jest regulatorem rynku mediów, a także 
sprawuje władzę w sensie nadzoru właścicielskiego 
nad mediami wobec podmiotów reprezentujących 
własność państwową. I tylko ta pierwsza funkcja, re-
gulatora rynku mediów, znajduje oparcie w konstytu-
cyjnym statusie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Konstytucja zobowiązuje Krajową Radę, aby stała na 
straży wolności słowa, prawa do informacji, intere-
su publicznego w radiu i telewizji, także w stacjach 
prywatnych. I z tego absolutnie nic jej nie zabieramy. 
A resztę ustaliła ustawa. Przecież zmieniając ustawę, 
nie naruszamy konstytucji.

I jeszcze co do uprawnień oraz zadań Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji… Gdzie była Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, o czym dowiedzieliśmy 
się z audytu z 8 lat panowania koalicji Platformy 
i PSL, gdy wyszła na jaw afera związana z inwigila-
cją przez służby specjalne III RP dziennikarzy i wielu 
środowisk mediów w Polsce? Okazało się, że w latach 
2007–2015 służby śledziły ponad pół setki dzienni-
karzy, liczne redakcje i władze tych redakcji, a także 
ludzi z nimi współpracujących, łącznie z obserwa-
cją adwokatów reprezentujących ich w procesach. 
Nawet rozpracowywano sytuację ich rodzin. I cały 
ten proceder odbywał się za milczącym przyzwo-
leniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która 
ma być tym ustawowym strażnikiem wolności słowa 
i wolności mediów, wolności dziennikarzy. Zostawię 
to bez komentarza.

Wracam do ustawy. Na pewno w praktyce trzeba 
będzie coś z mienić, ale chciałbym podkreślić, że po 
raz pierwszy partia rządząca jest zdeterminowana, 
aby doprowadzić nie tylko do właściwego, dobrego 
finansowania mediów narodowych ze środków pu-
blicznych, ale także do jak najlepszego realizowania 
przez media narodowe misji – bez tej całej presji ko-
mercyjnej, konieczności rywalizacji o widzów z me-
diami prywatnymi, bardzo często za pomocą właśnie 
niskiej jakości produkcji telewizyjnej.

Chciałbym się także odnieść do wątpliwości pani 
senator Borys-Damięckiej, która nie rozumie określe-
nia „media narodowe”. W tym kontekście chcę zwró-
cić uwagę na obecne nazewnictwo, o czym zresztą 
już tutaj była mowa. Telewizja Polska, Polskie Radio 
Katowice. Prawda? Nie śląskie, tylko Polskie Radio 
Katowice. Polska Agencja Prasowa. O ile wiem, po-
wstanie także polski portal narodowy. Tak że uwa-
żam, że nasza demokracja nie ma mieć charakteru 
unijnego czy jakiegoś tam ponadpaństwowego, tylko 
właśnie narodowy, zresztą zgodnie z zapisem w usta-
wie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Media 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) dzenie”… My nie wiemy, kiedy będzie to pierwsze 
posiedzenie. Tam są pewne przepisy. Ale pytam: je-
żeli one nie zostaną dotrzymane i nie będzie pełnego 
składu członków rady, to co? „Przed dniem zebrania 
się Rady na pierwsze posiedzenie w sprawach nie-
cierpiących zwłoki” – nie wiem, jakie to będą spra-
wy, które zwłoki nie cierpią – „czynności ustawowo 
zastrzeżonych dla Rady dokonuje minister właściwy 
do spraw Skarbu Państwa”. Czyli tak na dobrą sprawę, 
nie wybierając pełnego składu rady, minister może so-
bie poukładać sprawy przed jej pierwszym posiedze-
niem. To dla mnie też jest w pewien sposób niespójne 
i niebezpieczne. To jest jedno zagadnienie. I z nim 
będzie się wiązała pewna poprawka, którą złożę.

I jeszcze na jedną kwestię chciałabym zwrócić 
uwagę, a mianowicie na zapis art. 15, w którym mowa 
o tym, że obsługę administracyjno-organizacyjną 
rady zapewnia Kancelaria Sejmu. To komuś niezo-
rientowanemu daje pośrednią informację, że ta rada 
staje się organem politycznym usadowionym przy 
Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to jest dobre 
rozwiązanie? Uważam, że nie jest to dobre rozwią-
zanie. Tak że warto by było nad tym zapisem się za-
stanowić.

Zgłaszam te uwagi po to, żeby może ulepszyć tę 
ustawę, bo wiadomo, że ona przejdzie. Być może 
będzie ona przyjęta w ogóle bez poprawek, bo tak 
ostatnio się dzieje u nas w Senacie. Ale co zostało 
napisane, zostanie przeczytane i być może kiedyś 
wykorzystane.

W związku z tym składam 2 poprawki. Jedna pole-
ga na skreśleniu art. 23, który dotyczy ministra skarbu 
i jego możliwości, a druga poprawka dotyczy art. 21 
i terminu, kiedy ma się odbyć to pierwsze posiedzenie 
rady. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Za chwilę zgłoszę 3 poprawki, ale najpierw kilka 

uwag.
To, że jest to kolejna ustawa kadrowa, było to już 

podkreślane i co do tego nie ma wątpliwości. Ale 
w tej chwili akurat odbywają się mistrzostwa Euro 
2016. Pamiętam dokładnie Euro 2012, bo odbywało 
się w Poznaniu, gdzie były też prowadzone przygo-
towania. I tak sobie pomyślałem – ponieważ byłem 
czynnym piłkarzem, grałem w kilku klubach – że 
jak byłem jeszcze małym chłopcem, to często grali-
śmy w piłkę, ale nigdy przed meczem nie ustaliliśmy 

(Senator Jan Maria Jackowski: W ubiegłej ka-
dencji.)

Na poprzednim posiedzeniu, na którym pan wy-
stępował, ja prowadziłem.

(Senator Czesław Ryszka: Wspaniałomyślność 
będzie nagrodzona.)

Nie, to nie jest wspaniałomyślność, tylko staram 
się, jeżeli jest czas, żeby senator mógł się wypowie-
dzieć.

Proszę, Pani…
(Senator Czesław Ryszka: A ile Rulewski dostał?)
Rulewski…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Mniej.)
Rulewski zawsze gada. (Wesołość na sali)
Pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Moje wystąpienie oczywiście nie będzie tak me-

dialne, nie będzie tak emocjonalne. Będzie raczej 
konkretne, bo odniosę się do pewnych zapisów usta-
wy medialnej. Jedno tylko chcę powiedzieć: że już 
teraz doskonale rozumiem, dlaczego te media mają 
się nazywać „narodowe”. Pan senator Ryszka dał tego 
wykładnię. Oczywiście, nie każdy z nas w pełni się 
z tą wykładnią zgadza, ale przynajmniej wiemy, o co 
chodzi.

Chciałabym jednak wrócić do zagadnienia, któ-
re wiązało się z moim pytaniem do sprawozdawcy, 
a mianowicie do stosownych zapisów ustawy, którą 
dzisiaj procedujemy. Chodzi o następującą kwestię. 
W tej całej ustawie jest wiele takich niuansów i nie-
dopowiedzeń. Pierwsze, na które zwróciłam uwagę, 
dotyczy tego, że, jak stanowi art. 4, członka wspo-
mnianej rady wybiera się na okres 6 lat. I to jest ka-
dencja członka rady. Gdzieś tam, w domyśle, mamy 
także to, że kadencja rady jest także 6-letnia. Ale to 
nie oznacza, że wszyscy kandydaci zostaną wybrani 
w tym samym czasie. Oznacza to, że to będzie coś 
w rodzaju kadencji kroczącej. Zgadzacie się państwo 
ze mną?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
I są pewne konsekwencje wspomnianej kwestii. 

Od kiedy będziemy liczyli pierwsze posiedzenie 
rady? Co będzie, jeżeli mandat jednego z jej człon-
ków wygaśnie i będziemy musieli czekać na wybór na 
nowo, a wiadomo, że mamy wybierać… większością 
głosów, tak? Kwalifikowaną większością głosów.

Są tutaj wg mnie pewne takie nieścisłości, któ-
re najprawdopodobniej będą rodziły konsekwencje. 
A jednocześnie jest jeden z zapisów w art. 23, cytuję: 
„Przed dniem zebrania się Rady na pierwsze posie-
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze zdumieniem słucham tych wystąpień w obronie 

niezależności mediów, wolności, pluralizmu, demo-
kracji i zadaję sobie fundamentalne pytanie: i kto to 
mówi?

Przeczytam teraz listę osób, dziennikarzy, wo-
bec których służby w czasach rządów Platformy 
Obywatelskiej wykonywały czynności operacyjno-
-rozpoznawcze.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: redak-
tor Frey Grażyna, redaktor Gabryel Piotr, redak-
tor Gargas Anita, redaktor Gmyz Cezary, redaktor 
Gociek Piotr, redaktor Gursztyn Piotr, redaktor Jerzy 
Jachowicz, redaktor Jarosław Jakimczyk, redaktor 
Piotr Jakucki, redaktor Igor Janke, redaktor Jarosław 
Kałucki, redaktor Patrycja Kotecka, redaktor Michał 
Karnowski, redaktor Sylwester Latkowski, redak-
tor Michał Lisiecki, redaktor Karol Manys, redaktor 
Michał Majewski, redaktor Robert Mazurek, redak-
tor Piotr Nisztor, redaktor Eliza Olczyk, redaktor 
Leszek Pietrzak, redaktor Paweł Reszka, redaktor 
Marcin Rybak, redaktor Piotr Skwieciński, redak-
tor Aneta Stabryła, redaktor Mariusz Staniszewski, 
redaktor Jarosław Stróżyk, redaktor Wojciech 
Sumliński, redaktor Michał Szułdrzyński, redak-
tor Anna Tokarska, redaktor Maciej Walaszczyk, 
redaktor Łukasz Warzecha, redaktor Bartosz 
Węglarczyk, redaktor Marcin Wojciechowski, redak-
tor Wojciech Wybranowski, redaktor Piotr Zaremba, 
redaktor Grażyna Zawadka, redaktor Edyta Żyła. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne: redaktor Arkadiusz 
Gołębiowski, redaktor Cezary Gmyz, redaktor Paweł 
Miter, redaktor Piotr Nisztor, redaktor Marcin Rybak, 
redaktor Marek Szyperski.

Tych czynności służby dokonywały nie w związku 
z jakimiś postępowaniami, tylko w związku z wyko-
nywaniem obowiązków dziennikarskich w czasach, 
kiedy Platforma Obywatelska i PSL rządziły Polską.

Kolejny przykład. Jeżeli chodzi o czystki wśród 
dziennikarzy w czasach rządów PO–PSL, przypo-
mnę tylko kilka nazwisk, nie będę już czytał całej 
listy. Otóż zwolniono m.in. redaktora Bronisława 
Wildsteina, redaktora Rafała Ziemkiewicza, redakto-
ra Krzysztofa Skowrońskiego, redaktora Marka Pyzę, 
redaktor Anitę Gargas, redaktor Katarzynę Hejke, 
redaktora Tomasza Sakiewicza, redaktora Jacka 

wyniku. Zdarzało nam się grać do jednej bramki, ale 
liczyliśmy, kto strzelił bramki, więc nie było żadnych 
wątpliwości. W tym przypadku z góry możemy jasno 
powiedzieć, że wynik już przed meczem mamy usta-
lony, czyli wynik jest pewny – 3:2. Sędzia jest ustalo-
ny, nie ulega to żadnej wątpliwości. Czerwone kartki 
zostały rozdane, pan marszałek Borusewicz wyczytał 
nazwiska. Niektórzy dostali żółte kartki, jedną albo 
dwie. Jak dwie, to już uważaj, bo w takim razie czas 
na ciebie. Tak więc kartki zostały też rozdane.

Co w takiej sytuacji można jeszcze, proszę pań-
stwa, dodać? Chciałbym powiedzieć, że ja słucham 
państwa. Np. ostatnio słuchałem pani minister 
Kempy, która tu była obecna. Pani minister Kempa 
mówiła, że – to już wielokrotnie słyszałem – trzeba 
czytać ze zrozumieniem. Więc ja wziąłem tę ustawę 
i powiedziałem sobie: trzeba czytać ze zrozumieniem. 
Zatem czytam.

I to pierwsza poprawka, którą będę chciał zgłosić. 
Proszę państwa, art. 3: „W skład Rady wchodzi pięciu 
członków, z których trzech członków wybiera Sejm, 
a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Czytam to ze zrozumieniem. Oczywiście 
z tym się nie zgadzam. Jestem przekonany, że wszyscy 
państwo senatorowie z tym się nie zgadzacie, zarówno 
z opozycji, jak i państwo, bo musi być możliwość wy-
brania członka przez Senat. Moim zdaniem nie powinno 
być żadnych wątpliwości co do tego. Jestem przekonany, 
że państwo tę poprawkę poprzecie.

Proszę państwa, druga sprawa. Pani senator Borys-
Damięcka już wspominała o tych członkach, o tym 
wybraniu, ale chciałbym dodać jeszcze jedno. Tam 
była też mowa o pełnieniu mandatu posła i senatora. 
Oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że przy 
takim upolitycznieniu, jakie następuje, powinien być 
zapis, że ani senator, ani poseł nie powinien pełnić 
tej roli. To druga poprawka, którą składam, poprawka 
do art. 5.

No i trzecia. W art. 11 jest mowa o tym, że rada po-
dejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Ja 
znowu słucham. Ja jestem na tej sali i słucham, lubię 
słuchać, często siedzę i słucham, co państwo mówi-
cie. Słuchałem, co państwo mówiliście, gdy debato-
waliśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Pamiętacie 
państwo tę dyskusję o Trybunale Konstytucyjnym?

Proszę państwa, ja zgłaszam poprawkę, żeby po-
dejmować uchwałę większością 2/3 głosów ustawowej 
liczby członków. I myślę, że państwo zgadzacie się 
z tym, że to jest słuszna poprawka, żeby 2/3 wybie-
rało, a nie zwykła większość czy tam bezwzględ-
na większość, jak to było zapisane. Więc zgłaszam, 
Panie Marszałku, te 3 jakże ważne poprawki. Liczę 
na wsparcie ze strony państwa senatorów w czasie 
głosowania. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator J. M. Jackowski) Wysoka Izbo, na razie na tym skończę. Uważam, 
że ta ustawa powinna być jak najszybciej procedowa-
na. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu ją uchwa-
limy i że…

(Senator Jan Rulewski: A gdzie poprawki?)
Poprawki zostaną wnikliwie rozpatrzone.
Chciałbym życzyć wszystkim miłego wieczoru 

i tego, abyśmy pozostali z myślami, które zostały 
wypowiedziane w toku tej debaty, i aby każdy odpo-
wiedzialnie, zgodnie ze swoim wolnym sumieniem, 
podjął decyzję w odpowiedni sposób, jak uważa, 
przyciskając guziki. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo!)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa 

Mroza.
Mam pewne obawy, Panie Senatorze, czy teraz, po 

pańskim wystąpieniu, będzie miły wieczór.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dopiero się zacznie.)
Mam pewne obawy.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się dyskusji senatorów Platformy 

Obywatelskiej, którzy wnosili bardzo wiele różnych 
zastrzeżeń, mówili o strachach, lękach. Zdecydowana 
większość tych zarzutów była całkowicie nietrafiona. 
Szanowni Państwo, odniosę się tylko do kilku, które 
tutaj podnoszono.

Pani senator Zdrojewska powiedziała, że usta-
wa nie rozwiązuje problemu finansowania mediów. 
Oczywiście, że go nie rozwiązuje, bo ona w ogóle nie 
obejmuje tego tematu. Wszyscy wiemy, Pani Senator, 
że zgodnie z przepisami unijnymi pewne procedu-
ry trwają dłużej i muszą trwać, bo tego wymaga-
ją przepisy. Nie chciałbym być złośliwy, ale za to, 
że dzisiaj jest taka ściągalność abonamentu, proszę 
podziękować niejakiemu panu Donaldowi Tuskowi, 
który publicznie zachęcał Polaków, aby nie płacili 
abonamentu.

Gdy pan minister Czabański przedstawił pewien 
pomysł dotyczący opłaty audiowizualnej, z którego się 
wycofaliśmy, bo nie dało się tego zrealizować w tych 
terminach, to przecież wielu polityków Platformy 
Obywatelskiej publicznie – oczywiście mówimy tutaj 
o posłach, bo w Sejmie polityka jest bardziej „za-
angażowana” – oskarżało Prawo i Sprawiedliwość 
o to, że chcemy wprowadzić nowy podatek, kolejne 
obciążenia. Oczywiście byliście państwo przeciw-
ko. Dzisiaj pani senator Zdrojewska mówi, że jest 
problem z finansowaniem mediów. Polacy mają nie 

Sobalę, redaktora Michała Karnowskiego, redaktor 
Annę Sarzyńską, redaktora Piotra Skwiecińskiego, 
redaktor Wandę Zwinogrodzką, redaktora Artura 
Dmochowskiego i wielu, wielu innych.

Przypomnę, że do bezprecedensowego najścia 
służb specjalnych na redakcję tygodnika „Wprost” 
doszło w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. 
Redaktorowi naczelnemu tego pisma wyrywano 
laptopa celem zawładnięcia informacjami objęty-
mi tajemnicą dziennikarską. Nie będę wspominał 
o skali inwigilacji i podsłuchów w czasach Platformy 
Obywatelskiej. Na ten temat mówiliśmy szczegóło-
wo. Więc, Wysoka Izbo, o co chodzi? I kto to mówi? 
Proponuję, abyśmy się skupili na merytorycznej stro-
nie tej debaty i dyskutowali za pomocą argumentów, 
a nie stosowali propagandowe chwyty. Jeżeli chodzi 
o inwigilowanie dziennikarzy, to jest to sprawa, która 
powinna zostać w pełni wyjaśniona, ponieważ jest to 
zamach na fundament niezależności dziennikarskiej.

Ta ustawa porządkuje sprawy, którymi Platforma 
Obywatelska przez 8 lat swoich rządów się nie zajęła. 
I jeśli chodzi o te wszystkie argumenty czy prawie 
wszystkie argumenty, które padały w trakcie deba-
ty, to znowu rodzi się fundamentalne pytanie: i kto 
to mówi? Mieliście państwo większość w Sejmie, 
większość w Senacie, od 2010 r. prezydenta, który 
wam sprzyjał, mieliście większość w Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji, więc 20 razy mogliście zmienić 
ustawę medialną na taką, jakiej byście chcieli, jaką 
byście uważali za stosowną. Nie zrobiliście tego. A te-
raz, gdy ktoś próbuje porządkować sytuację, podnoszą 
się głosy na temat upolitycznienia.

(Senator Czesław Ryszka: Ratować, nie tylko po-
rządkować.)

I kto to mówi? A kto upolityczniał media? Kto do-
prowadził do sytuacji, w której w radach nadzorczych 
nie mógł znaleźć swojego miejsca nikt, kto nie był 
w jakiś sposób kojarzony z układem rządzącym? Kto 
to robił? Tyle że próbowano to robić w rękawiczkach, 
licząc na to, że nikt tego nie dostrzeże i że obłuda, 
która płynie z tego wszystkiego, po prostu zostanie 
polukrowana, pocukrowana i nic z tego nie zostanie.

Wysoka Izbo! Dyskutujmy na argumenty. Możemy 
się nie zgadzać z pewnymi rozwiązaniami. Możecie 
państwo korzystać z waszej ustawowej możliwości, 
możecie składać projekty ustaw. Przecież nikt tego nie 
zabrania. Jest demokracja, jest wolność. Każdy może 
wykonywać mandat senatorski czy poselski tak, jak 
uważa to za stosowne. Można składać? Można skła-
dać. Kto tu mówi o ograniczaniu wolności? Kto mówi 
o zamachu na demokrację? No właśnie ci, którzy nie-
stety w czasach, kiedy rządzili, pod tym względem 
zachowywali się odmiennie, niezgodnie z hasłami, 
które mieli na ustach.
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(senator K. Mróz) (Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ona jest znana, 
Panie Senatorze, a ci niektórzy…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Panie Senatorze, czy pan uważa, że pani Agnieszka 
Holland byłaby w tej radzie apolityczna?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
No, to jest pański pogląd.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, przepraszam bardzo, niech pan nie po-
lemizuje z salą. A pana proszę, Panie Senatorze, by 
nie przerywać.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie przerywam.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma po-

lemiki na sali, bo prostu nie skończymy…)
Szanowni Państwo, zawsze będzie dyskusja, czy 

media są apolityczne, na ile są polityczne, bo przecież 
każdy jakieś poglądy polityczne ma. I skoro teraz 
powołujemy ciało, które jest wybierane przez Sejm, to 
zawsze ten aspekt polityczności w tym będzie. On jest 
zresztą, Szanowni Państwo, w każdym parlamencie.

Nie wiem na pewno – pan marszałek Borusewicz 
ma w tej mierze większe doświadczenie – ale my-
ślę, że to jest jedyna w polskim systemie prawnym 
ustawa, która gwarantuje ustawowo opozycji prawo 
udziału…

(Senator Jan Rulewski: Konstytucja.)
…i to nie na zasadzie jakiegoś konsensusu, umowy 

dżentelmeńskiej typu: my wam ileś miejsc w jakimś 
ciele przedstawicielskim zagwarantujemy. Ja nawet 
obawiam się, czy my, wprowadzając ten zapis, że 
prezydent musi wybierać spośród przedstawicieli 
opozycji, aby troszeczkę nie zawężamy panu pre-
zydentowi pola manewru. Ale to jest… No, ja nie 
znam innej ustawy – być może taka jest, ale ja nie 
mam wystarczającego doświadczania – która jasno by 
mówiła, że opozycja, kluby opozycji parlamentarnej 
mają ustawowo zagwarantowanych swoich przedsta-
wicieli w jakimś…

(Senator Mieczysław Augustyn: Sejm i Senat.)
No, parlament, który jest bardziej reprezentatyw-

ny…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tu zgoda.)
Ale mówimy bardziej o Sejmie niż o Senacie, bo 

wiadomo, że tu jest inna ordynacja wyborcza.
Szanowni Państwo Senatorowie Platformy 

Obywatelskiej! To jest dla państwa pewna szansa, 
bo my państwa wciągamy w pewien sposób współ-
decydowania o tym, jak będą wyglądały media. 
Parlament, Sejm, ale także Senat, o który państwo 
się tutaj upominacie, wybierał przecież Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji, a w tym przypadku nie 
było nigdy takiego ustawowego zagwarantowania, 
że także opozycja – ktokolwiek by tą opozycją był… 
Bo, Szanowni Państwo, wy dzisiaj patrzycie na to 
przez pryzmat dzisiejszego układu, ale przecież to jest 

płacić abonamentu, słuchając waszego byłego szefa, 
a na opłatę audiowizualną państwo się nie zgadzacie. 
No to jak mają być finansowane media?

(Senator Kazimierz Kleina: Jak się nie zgadzamy, 
jeśli nie ma jej…)

Ale, Szanowni Państwo, Panie Senatorze, można 
byłoby posłuchać…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam 
bardzo. Proszę nie dyskutować.)

…waszych koleżanek i kolegów z Sejmu, którzy 
komentowali propozycję wprowadzenia opłaty audio-
wizualnej wynoszącej 12 zł i połączenia jej z rachun-
kiem za energię. Platforma Obywatelska, Nowoczesna 
mówiły, że oczywiście jest to skandal, że jest to nowy 
podatek. Więc pojawia się pytanie: jak finansować 
media publiczne?

Druga kwestia, dla mnie troszeczkę dziwna… 
Mianowicie w bardzo wielu państwa wystąpieniach 
przewijał się pomysł krytykowania określenia „media 
narodowe”, „Rada Mediów Narodowych”. Co złego 
jest w słowie „narodowe”? Jest to raczej słowo, które 
kojarzy się pozytywnie. Więc całkowicie nie zgadzam 
się z pewną koncepcją krytyki słowa „narodowe”. 
Patriotyzm, naród to nie jest nic złego. Dlatego jestem 
zdumiony, że nawet nazwa tego tworu budzi państwa 
zastrzeżenia.

Kolejna kwestia, do której chciałbym się odnieść, 
to kwestia podnoszona bodajże przez pana senatora 
Leszka Czarnobaja. Oczywiście, że w Niemczech jest 
rada siedemdziesięcioparoosobowa, że powoływani 
są politycy, ludzie kultury, ludzie nauki, sportowcy. 
Panie Senatorze, ci ludzie kultury, nauki też mają 
swoje poglądy. W czym są gorsi politycy od tych lu-
dzi? Mógłbym powiedzieć, że…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Są gorsi…)
Nie, Panie Redaktorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale prze-

praszam…)
Panie Senatorze, właśnie pan jest dobrym przy-

kładem. Będąc człowiekiem i kultury, i polityki, ma 
pan swoje poglądy polityczne. Trudno powiedzieć, 
że np. pani Agnieszka Holland bardzo mocno nie 
artykułuje swoich poglądów politycznych. A czym 
się różnią politycy od tych różnych towarzystw? 
Każdy z nas, posłów czy senatorów, musiał bardzo 
mocno zabiegać o poparcie wyborców i jesteśmy 
silniejsi dzięki poparciu ludzi. Nie wiem, dlaczego 
jakaś organizacja artystów ma mieć większe prawo 
niż politycy, niż posłowie, którzy w swoich okrę-
gach musieli bardzo mocno pracować, żeby ludzie 
ich wybrali.

(Senator Jan Rulewski: Bo jest artystą.)
No, mamy artystkę, panią Agnieszkę Holland, 

i ona ma też bardzo…
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(senator K. Mróz) (Senator Jan Maria Jackowski: A nie jesteśmy 
ludźmi w Polsce?)

Wiem, ale nie mówiłem tego…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, ale nie prowadźmy…
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grodzkiego. Zapraszam.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ja nie jestem specjalistą od mediów i nie zajmę 

państwu zbyt dużo czasu. Skupię się na wycinku tej 
ustawy i nie odmówię sobie polemiki z panem senato-
rem Mrozem. Bo byłem niedawno, jako reprezentant 
Senatu, w Kazachstanie, aby obserwować tzw. wolne 
wybory. Był to pewien ceremoniał, którego wynik 
był z góry przesądzony. I, jak tu już wielokrotnie 
mówiono, czy będzie 0:5, czy 3:2, to w istocie swojej 
niczego nie zmienia. A więc nie mówmy więcej o tym 
kwiatku do kożucha.

A pytał pan, czemu nam się źle kojarzy przymiot-
nik „narodowy”. Odpowiem panu, bo kolega senator 
jest trochę młodszy, ja, niestety, starszy. Mnie się 
kojarzy z Frontem Jedności Narodu, mnie się koja-
rzy z wojewódzką radą narodową, ale najgorzej mi 
się kojarzy z dwiema rzeczami – ze skrótem WRON 
– Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – i z naro-
dowym socjalizmem. Szermowanie przymiotnikiem 
„narodowy” jest cechą ustrojów autorytarnych i dyk-
tatorskich. I naprawdę warto się zastanowić, zanim 
to szlachetne słowo będzie użyte.

A do kolegi senatora Jackowskiego mam prośbę. 
Z tej listy chyba trzeba wykreślić kawalera Orderu 
Orła Białego, pana Bronisława Wildsteina, bo, o ile 
mnie pamięć nie myli, to jego odwołał prezydent 
Kaczyński. Ale mogę się mylić.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie mylisz się.)
Chcę poruszyć ostatni wątek, który szczególnie 

jest wrażliwy w tej Izbie, w której szukamy wspól-
noty narodowej, w której szukamy porozumienia. 
Mam pytanie do pana senatora Jackowskiego. Chodzi 
o to, żeby wskazał 1 argument. Obiecywaliśmy so-
bie, że będziemy spierać się na argumenty, co jest 
najwyższą formą dyskusji. Jaki argument w tej Izbie 
przemawia za tym, abyśmy z 3 członków, których 
wybiera Sejm, 1 członka nie przesunęli, aby wybierał 
go Senat? Dwóch Sejm, jednego Senat.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I ma rację.)
Gorąco popieram poprawkę pana senatora Florka, 

bo skoro sami sobie nie okażemy szacunku, to nikt 
nam tego szacunku nie okaże. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

układ, który będzie się zmieniał, kiedyś się zmieni. 
Dzisiaj my rządzimy, wy jesteście w opozycji, ale 
być może kiedyś będzie jakiś inny układ rządzący. 
Nie możemy przecież, Szanowni Państwo, już więcej 
wam dać. Na 5 przedstawicieli macie 3 osoby, które 
reprezentują czy będą reprezentowały w tej radzie 
opozycję. I, jak podkreślam, nie znam drugiej takiej 
ustawy, która by ustawowo gwarantowała opozycji 
takie przywileje.

I na koniec zgadzam się z jednym stwierdzeniem, 
które wygłosił pan senator Fedorowicz…

(Senator Jerzy Fedorowicz: O! Tak?)
…na samym początku, to znaczy z tym, że nie 

ufamy sobie. I to jest prawda. Każdą ustawę, każdą 
ważną ustawę, która jest w tej kadencji uchwalana, 
państwo kwestionujecie. Do każdej ustawy zgła-
szacie wątpliwości. Pierwszy raz, jak się wydaje, 
było to jasno powiedziane podczas prac nad ustawą 
antyterrorystyczną, kiedy senatorowie Platformy 
Obywatelskiej powiedzieli wprost: jesteśmy prze-
ciwko – mimo że niektóre zapisy są słuszne – bo 
nie ufamy tej władzy. Szanowni Państwo, to jest 
pewien problem, że po dwudziestu paru latach 
tej demokracji… I dzisiaj jest to szczególnie bo-
lesne w Senacie, gdzie przecież kiedyś byliście 
państwo w jednych partiach politycznych. Tak? 
Pan Borusewicz był rekomendowany przez Prawo 
i Sprawiedliwość, wielu z państwa było w AWS, 
a później jakoś drogi się rozeszły. I dzisiaj każdą 
decyzję Prawa i Sprawiedliwości, tej większości, 
która wygrała wybory – tak samo jak państwo, 
którzy wygraliście dwukrotnie – podważacie. 
Dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To ja muszę to spro-
stować.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bo byłem wymienia-

ny.)
Panie Senatorze, nie ma takiego trybu…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę… Jedno słowo, 

ale nic złego.) (Wesołość na sali)
No ale…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Mnie chodzi o to, Panie Senatorze, że ja nie powie-

działem, że my, politycy, nie ufamy sobie. Ja powie-
działem, że my, ludzie w Polsce, nie ufamy sobie. Nie 
politycy. Bo to, że my sobie nie ufamy, to jest pewne.
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I, proszę państwa, gdyby było tak, że państwo, 
krytykując Platformę, proponujecie eliminację 
wszystkiego tego, co krytykowaliście, chociażby za 
każdym razem przez tyle lat, kiedy było tu sprawoz-
danie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłyby 
to rzeczywiste argumenty. Tymczasem nic, dosłownie 
nic z tych rzeczy, które postulowaliście, nie jest przez 
was realizowane. Mówię oczywiście nie o całym pro-
gramie, ale o kwestii mediów, którymi dzisiaj się 
zajmujemy.

Dlatego na koniec chciałbym powiedzieć słowa 
Donalda Tuska, który kiedyś przestrzegał nas, gdy-
śmy przejawiali zapędy, by politycznie być może 
zwiększyć swoje wpływy w mediach publicznych. 
Mówił do nas w ten sposób: pamiętajcie, ten, kto 
zawładnie politycznie mediami, będzie w polskiej 
demokracji skończony. I…

(Senator Stanisław Kogut: No to skończyła się 
Platforma.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku!)
I z takim przesłaniem zostawiam państwa w mo-

mencie, gdy przygotowaliście ustawę o politycznym 
zawładnięciu mediami publicznymi. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: A minister Luft to kto?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To proszę krótko. Ale proszę z miejsca, Panie 

Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Będzie lepiej z mównicy. 2 zdania.
Panie Marszałku, chciałbym sprostować spro-

stowanie dotyczące wypowiedzi pana senatora 
Grodzkiego. Powiedział on, że na tej liście, którą 
odczytałem, liście osób zwolnionych w czasach, kiedy 
w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, znalazł się 
pan redaktor Bronisław Wildstein. Otóż chcę oświad-
czyć, że pan redaktor Wildstein był – owszem, ma 
pan rację – prezesem Telewizji Polskiej bodajże do 
2007 r., ale w latach 2008–2010 pracował w Telewizji 
Polskiej i prowadził program „Cienie PRL-u”. I ten 
program został zdjęty z anteny, a on został zwolniony, 
więc jako pracownik…

(Senator Kazimierz Kleina: W którym roku? 
W którym roku?)

Do 2010.
(Senator Kazimierz Kleina: A w 2010 r. kto był 

prezesem?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, ale to już nie jest dyskusja. Naprawdę 

przekraczamy granicę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Dzisiaj jest smutny i ważny dzień. To sprawa 

poważna. Kiedyś bardzo to czułem jako wielką 
wdzięczność dla ludzi Solidarności, że przynieśli 
nam wolność, w tym wolność mediów. Ja dostałem 
ją w prezencie. Zawsze jest trochę żenujące, jak ludzie 
Solidarności dziękują sami sobie. Od tych podzięko-
wań chciałbym zacząć.

Dzisiaj to oczywiste, że jest to brzydka ustawa, 
nawet nie klucz do zmian kadrowych, to po prostu 
ordynarny wytrych, sztuczka. Ale zastanawiam się, 
po co, ku czemu to ma prowadzić, jaki jest rzeczywi-
sty cel. Bo że ta wymiana jest tylko środkiem, chyba 
wszyscy dobrze czujemy, niezależnie od tego, po któ-
rej stronie tutaj siedzimy. I trzeba dzisiaj tę zmianę 
zestawić z wieloma innymi, żeby umieć zobaczyć 
dzisiejszą ustawę w procesie, w procesie wielu zmian, 
które budziły tutaj ogromne kontrowersje, dotyczą-
cych ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy 
o prokuraturze, ustawy o Policji, niedawno ustawy 
antyterrorystycznej. Wszystkie one stwarzają zagro-
żenie dla fundamentalnych praw w demokracji. Nie 
jest to już tylko zdanie pojedynczego senatora, nie 
jest to zdanie klubu opozycyjnego, ale coraz częściej 
ważnych gremiów międzynarodowych, także tych, 
do których należymy.

Trzeba przyznać rację tym, którzy mówią, że 
Platforma nie uporządkowała systemu mediów 
publicznych. Osobiście wewnątrz partii bardzo to 
krytykowałem. Uważam to za poważny błąd, który 
się teraz mści, nie dlatego, że państwo nam to teraz 
wyciągacie, bo to nie jest argument, to jest tylko 
alibi. Pamiętam takie czasy, w których, gdy zarzu-
cano, że Polska ówcześnie socjalistyczna nie jest 
demokratyczna, mówiono, że tam biją Murzynów, 
że tam jest bezrobocie, że tam robotników zwalnia-
ją, że tam są strajki. Tak mówiono, ale to nie były 
argumenty, szukano alibi. Nie szukajcie państwo 
alibi.

Jestem przekonany, że robicie państwo wielką 
krzywdę polskiej demokracji, a wielu spośród was 
ją budowało i o nią walczyło. Wydaje mi się, że te 2 
listy, które były tutaj czytane, są zupełnie nieporów-
nywalne: lista wstydu, którą odczytał pan marszałek 
Borusewicz, i lista do wyjaśnienia przez sądy. Tyle 
tylko, że ta rzekoma inwigilacja była podejmowana 
być może w związku z toczącymi się postępowania-
mi. Trzeba to rzetelnie wyjaśnić, a nie używać tego 
jako alibi. Nam potrzeba argumentów.



56
21. posiedzenie Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. 

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

(wicemarszałek G. Czelej) o tym powiedzieć. Tutaj jeden z panów senatorów 
– teraz już go nie widzę na sali – mówił, że mu się 
„Wiadomości” podobają i że w ogóle… No więc ja 
chcę państwu powiedzieć, bo być może nie wszyscy 
panowie senatorowie wiedzą, jak wygląda w tej chwili 
sytuacja telewizji. Ja mówię, że jest dramatycznie. 
To jest ta dobra zmiana, która nastąpiła w telewizji? 
Dzisiejsza wiadomość jest np. taka: przygotowywa-
ny przez Jerzego Stuhra ambitny Teatr Telewizji nie 
dojdzie do skutku, bo prawdopodobnie Jerzy Stuhr 
już się komuś w telewizji nie podoba.

„Polsat i TVN wygrały wiosnę. Najwięcej straci-
ła TVP 1” – taki jest tytuł. Cała wiosna to był spa-
dek oglądalności o 20%. I co w tej sytuacji robimy? 
Oskarżamy fachowców, którzy się tym zajmują, i mó-
wimy, że oni po prostu źle to liczą. No tak, przez 
dwadzieścia kilka lat dobrze liczyli tę oglądalność, 
a teraz nagle okazało się, że źle liczą?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przecież nikt nie oglą-
da tego trupa.)

Później, Szanowni Państwo, wprowadzone nowe 
programy, czyli np. „Teleranek”. No, katastrofa. 
„Teleranek” śledziło tylko 240 tysięcy osób, widzów, 
w tym tylko 14 tysięcy dzieci. To są te pomysły 
pana prezesa Kurskiego. W przypadku Opola była 
najmniejsza widownia od 12 lat i była fatalna apli-
kacja do głosowania, nieprzygotowana. A dlaczego? 
Dlatego, że wyrzucamy pracowników z telewizji, nie 
zostają fachowcy i zajmują się tym ludzie, którzy 
sobie z tym po prostu nie radzą. „Komediowa Scena 
Dwójki” – taki nowy pomysł prezesa Kurskiego – to 
też kompletna porażka. Tak że wszystkie te rze-
czy… Sztandarowy pomysł, „Pegaz”, który miał być 
ważnym programem kulturalnym – porażka, tylko 
200 tysięcy widzów. To, Szanowni Panowie, bardzo 
niewiele. W porównaniu z tym, co było, to, jak to 
teraz wygląda… Reklamy przed „Wiadomościami”, 
które potaniały – to właśnie à propos „Wiadomości” 
– to jest bardzo obiektywy miernik. Po prostu lu-
dzie nie płacą, bo wiedzą, że spadła oglądalność, 
gdyż te „Wiadomości” się nie podobają. Może panu 
senatorowi się podobają, ale to nie jest telewizja 
tylko dla PiS. Zrozummy to. Telewizja musi mieć 
oglądalność, tylko w ten sposób może trafić… Ja 
nie mówię, że oglądalność to jest jakiś Pan Bóg, 
ale w ten sposób telewizja ma szansę trafić do jak 
największej liczby widzów i wtedy może spełniać 
te swoje ważne zadania, czyli uczyć, wychowywać, 
uczyć patriotyzmu etc., etc. To jest to, czego państwo 
chcecie i czego my też zapewne byśmy chcieli. Tak 
że zwracam uwagę na to, że – i o tym mówiłam – to 
przejęcie mediów publicznych i ostatnie pół roku 
to jest absolutna, kompletna porażka, porażka pro-
gramowa itd. Świętokrzyska Noc Kabaretowa już 
się w telewizji nie podobała, bo coś tam za dużo 
mówili, Kabareton w ogóle nie wszedł do Opola. 

Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 
Zdrojewską.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Powiedział, że 

Kaczyński zdjął…)
Ale, Panowie Senatorowie, wyjaśnijcie to sobie 

w kuluarach.
(Senator Jan Maria Jackowski: Przecież Urbański 

był prezesem.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja jeszcze… To właśnie jest tak: jak występuje 

ktoś taki jak pan senator Mróz, to dopiero zaczyna 
się dyskusja.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panowie 

Senatorowie, proszę o…)
Bardzo proszę dać mi powiedzieć, Panie Senatorze 

Jackowski. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, odniosę się najpierw do wy-

powiedzi szanownego pana senatora Mroza.
Szanowny Panie Senatorze, my nie krytykujemy 

słowa „narodowy”. Nie ma w tym nic złego. Narodowe 
rzeczy są nie tylko w Polsce, takie nazwy są też w in-
nych krajach. My jednak mówiliśmy o tym, że nie ma 
czegoś takiego jak narodowe media. Gdyby ta nazwa 
to było np. „Narodowa Rada Mediów Publicznych”, to 
byłoby to dużo sensowniejsze i pewnie nikomu by to 
nie przeszkadzało. Chociaż ja uważam, że nie wszyst-
ko musi się nazywać „narodowe” i za dużo mamy… 
no, trochę tego słowa nadużywamy. A ono powinno 
być stosowane tylko tam, gdzie naprawdę mamy do 
czynienia z czymś niezwykle ważnym, jedynym, nie-
powtarzalnym, jak np. Filharmonia Narodowa czy 
coś takiego. Tak że ja myślę, że tutaj jesteśmy dosyć 
blisko… Ale to o to chodziło.

A jeśli chodzi o opłatę audiowizualną, to oczywi-
ście ta ustawa tego nie dotyczy, ale ja długo przypo-
minałam tę naszą pracę nad poprzednią ustawą, która 
była wprowadzana w końcówce grudnia, dlatego że 
wtedy mieliśmy obiecane, że rozwiążemy te proble-
my. I to miało okazać się takie proste. Gdybyśmy 
wtedy… Gdyby pan minister czy posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości wiedzieli wtedy, że uzyskiwanie 
notyfikacji Komisji Europejskiej to jest bardzo długi 
proces, to przecież chyba nie obiecywaliby w wywia-
dach, że w lutym albo w marcu będzie wprowadzona 
taka opłata.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Gazet nie czytają…)
Albo mówiliby, że to będzie za kilka lat. Tak że 

to tylko o to chodzi.
Ale, Szanowni Państwo, sprowokowaliście mnie 

też do tego… Ja zresztą wcześniej zapomniałam 
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(senator B. Zdrojewska) ływania członków tej konstytucyjnej Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji… To uprawnienie powinno być 
zawarowane również dla Senatu.

Mam jeszcze pewne zastrzeżenie – i to poddaję 
pod rozwagę państwa – co do art. 5. Chodzi o to, 
gdzie mamy ustalone wymogi w odniesieniu do osób, 
które mogą być wybrane na członków tejże Rady 
Mediów Narodowych. Mianowicie jest tutaj takie 
sformułowanie, że może być wybrana osoba, która 
wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem. Proszę pań-
stwa, oczywiście wiedza to jest wiedza. Student może 
nabyć bardzo piękną i rozległą wiedzę, co wcale nie 
daje gwarancji, że będzie dobrze funkcjonował, kiedy 
będzie wykonywał określony zawód. Dlatego w ta-
kich przypadkach z reguły ustawodawca posługuje 
się nie tyle kryterium wiedzy, co kryterium dorobku. 
W związku z tym słowo „wiedzą” proponowałbym 
zastąpić słowem „dorobkiem”. Wtedy będziemy mieli 
zapis, że taka osoba wyróżnia się dorobkiem i do-
świadczeniem w sprawach związanych z zadaniami 
i działaniem mediów, zwłaszcza że, proszę państwa, 
w analogicznej ustawie, takiej już ustrojowej, doty-
czącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mamy 
takie odniesienia co do członków np. rad programo-
wych. I tam jest wymóg, aby osoba, która zostaje 
członkiem rady programowej, wyróżniała się nie wie-
dzą, tylko dorobkiem. Bo z czego najczęściej wynika, 
proszę państwa, dorobek? Wynika z tego, że… No, 
najpierw musi być wiedza. Nie ma w zasadzie dorob-
ku bez wiedzy, ale na odwrót… No, to różnie bywa. 
Stąd moja propozycja. Ja to zgłoszę jako propozycję 
drobnej poprawki. I tyle. Nie zabieram więcej czasu, 
bo trzeba merytorycznie mówić. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja króciutko powiem dwa zdania, zwracając się 

do Wysokiej Izby, ale szczególnie do pana senatora 
Mroza. Panie Senatorze – chciałbym, żebyście pań-
stwo i pan senator to zrozumieli – ja nie wartościuję 
grup społecznych, a szczególnie ludzi. Ja nie warto-
ściuję, że przedstawiciele polityki to są ludzie lepsi 
od ludzi kultury… Ja mówię zupełnie coś innego, 
wpisując się jeszcze w to, o czym mówił pan sena-
tor Ryszka. Mianowicie mówiłem o tym, że w tej 
radzie 2 przedstawicieli będzie z opozycji i – tak 
jak powiedział senator Ryszka, cytuję – ci 2 ludzie 
będą mogli poharcować. Proszę sobie przeczytać, co 
to znaczy „poharcować”, kto to byli harcownicy, co 
mieli na celu…

A Świętokrzyską Noc Kabaretową, o ile się orien-
tuję, wzięła inna telewizja i…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Polsat.)
Polsat ją wziął i miał świetną oglądalność. Bierzcie 

to państwo pod uwagę. I o tym m.in. mówiliśmy. A ja-
kakolwiek opłata audiowizualna, cokolwiek by to 
było, czy opłata z budżetu, czy coś innego… jaki-
kolwiek pomysł jest potrzebny i to było obiecywane 
pół roku temu.

Przepraszam, że cały czas na pana senatora tyl-
ko patrzyłam, ale to dotyczyło różnych wypowiedzi, 
które tutaj padały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Ta ustawa w zasadzie jest bardzo małą ustawą, do-

tyczącą jedynie pewnych zagadnień, które dotychczas 
były w sferze działania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Skoro rada poniekąd przejmuje… tzn. 
nie poniekąd, dosłownie przejmuje pewne kompe-
tencje tejże instytucji, to warto się zastanowić nad 
tym, czy rzeczywiście rola Senatu nie została tutaj 
niedoceniona. Albowiem skoro przy powoływaniu 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Senat ma prawo 
wyboru 1 z członków, to powstaje pytanie, dlaczego 
w tym przypadku jesteśmy pozbawieni tej możliwości 
i jest wyłączne prawo Sejmu do wyboru 3 członków, 
a pozostałych 2 powołuje prezydent Rzeczypospolitej. 
Stąd też, powiem szczerze, ja się przychylam do tego 
wniosku, który zmierza w tym kierunku, żeby to 
uprawnienie jednak przyznać Senatowi. Uważam, że 
jeżeli sami nie będziemy o to zabiegać, jeżeli sami 
nie będziemy się szanować jako Izba, to nikt nas 
nie będzie doceniał, będziemy staczać się po równi 
pochyłej, będziemy traktowani jako Izba zupełnie 
drugorzędna. Temu należy stanowczo się sprzeciwić. 
I tam, gdzie mamy możliwość, żeby uczestniczyć 
w podejmowaniu pewnych decyzji ustrojowych… 
To jest instytucja, która jest na pograniczu instytucji 
ustrojowej, bo oczywiście nie ma takiego charakteru 
jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której istnie-
nie jest przewidziane w konstytucji. Ale skoro ta Rada 
Mediów Narodowych ma mieć pewne uprawnienia, 
które dotychczas były w gestii Krajowej Rady, to 
uważam, że nie powinniśmy się tutaj sami pozbawiać 
tego uprawnienia, które od wielu, wielu lat, jak ist-
nieje system przewidziany w ustawie z 1992 r. powo-
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A, przepraszam, pan senator Kleina.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Jeśli pan mar-

szałek pozwoli, to ja powiem tylko 2 zdania tytułem 
sprostowania.)

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że ta dyskusja trwa tak długo, że 

widać wyraźnie, że nasze głosy, głosy kolegów 
z Platformy Obywatelskiej, jednak powoli, stopnio-
wo przekonują także koleżanki i kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości. Bo widać, że już w części wy-
stąpień są głosy, że niektóre rozwiązania warto 
poprzeć. Co więcej, nawet senatorowie z Prawa 
i Sprawiedliwości zgłaszają podobne poprawki. 
Mam tu na myśli głównie tę poprawkę, w której 
mowa o tym, że należałoby dowartościować Senat 
i że miałby on prawo wybierać swojego przedstawi-
ciela do Rady Mediów Narodowych. To jest bardzo, 
bardzo ważna sprawa i wydaje mi się, że to jest także 
taka prestiżowa kwestia dla naszej Izby. I mam na-
dzieję, że te rozsądne głosy, także ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości, zostaną przez wszystkich nas, 
senatorów, zaakceptowane.

Przy okazji tej dyskusji, w której uczestniczył tak-
że pan senator Jan Maria Jackowski, który zwracał 
uwagę… Mam tu na myśli polemikę dotyczącą zwol-
nienia pana redaktora, a wcześniej prezesa Wildsteina 
z Telewizji Polskiej. Trzeba tutaj doprecyzować tę 
kwestię. Pan senator Jan Maria Jackowski mówił, 
że pan redaktor Wildstein nie został zwolniony czy 
że został zwolniony w innym momencie. Został on 
zwolniony w 2010 r., gdy prezesem Telewizji Polskiej 
był pan Romuald Orzeł. I to były czasy, do 2011 r., gdy 
telewizją rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości, 
SLD i jeszcze różnych innych partnerów. Wówczas też 
prezesi telewizji, szczególnie w schyłkowym okresie, 
dość często się zmieniali, byli głównie pełniącymi 
obowiązki, po kilka miesięcy, brali płace, wynagro-
dzenia, byli zawieszani itd. Była to sytuacja absolut-
nie żenująca. Później ta telewizja… Jakoś udało się 
ustabilizować tę sytuację, nie była ona oczywiście 
idealna, na co zwracali tutaj uwagę różni moi przed-
mówcy, ale była zdecydowanie lepsza i wszystko 
funkcjonowało zdecydowanie sprawniej niż wcze-
śniej, czyli do 2011 r. Tak że osobą, która zwalniała 
redaktora Wildsteina, był prezes Romuald Orzeł. 
Jego brat to zresztą bardzo porządny, zaangażowany 
w sprawy kaszubskie działacz na Pomorzu…

(Senator Wiesław Dobkowski: A Farfał?)
Farfał to też był człowiek z waszego towarzystwa, 

chyba Liga Polskich Rodzin…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, ale 

to nie jest dyskusja. Proszę powrócić, Panie Senatorze, 
do wypowiedzi.)

(Senator Wiesław Dobkowski: Źle się wyraził…)
Ja wiem, że się źle wyraził, ale tak powiedział, 

w związku z czym chciałbym wyjaśnić. I mnie nie 
chodzi o harcowników, Panie Senatorze, i nie chodzi 
mi również o to, aby wybierać przede wszystkim 
polityków, bo oni się ciężko napracowali i zostali 
senatorami. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć… Jeżeli 
spojrzymy, jaka jest odpowiedź na pytanie, które 
grupy społeczne cieszą się największym zaufaniem, 
to zobaczymy, że politycy są na ostatnim miejscu, 
Panie Senatorze. W związku z tym z tego względu 
nie pchajmy polityków do tej rady, bo oni cieszą się 
najmniejszym zaufaniem społecznym.

(Senator Kazimierz Kleina: Bez przesady.)
Ja mówię…
(Senator Wiesław Dobkowski: Ale są wybierani…)
Panie Senatorze Kleina, pana też to dotyczy. 

I chciałbym powiedzieć również, że ta rada, kiedy 
będzie, powiedzmy, mieszanką polityków i ludzi 
z różnych środowisk… Wtedy zostaną spełnione… 
zrealizowane te elementy, o których mówił pan mi-
nister Czabański, mianowicie ta rada będzie różno-
rodna, jeśli chodzi o prowadzenie dyskusji i podej-
mowanie decyzji.

(Głos z sali: To świetnie.)
I ostatnie zdanie, jeśli chodzi o to, o czym po-

wiedział pan senator Mróz. No świetne… zapisałem 
sobie: więcej wam dać nie możemy. Panie Senatorze, 
jeszcze raz chcę powiedzieć: proszę się nie zachowy-
wać jak cesarz Bokassa, który jak lubił kogoś z kultu-
ry, to dawał więcej pieniędzy na kulturę, a jak kogoś 
nie lubił, to nie dawał nic. Ja wiem, że pan nie może 
dać nic więcej. Ja wiem, że pana kompetencje kończą 
się na tym, że pan ma zagłosować za i bez żadnych 
uwag. Ja mówię, Panie Senatorze, właśnie o tym, 
żeby nie politycy dawali czy rozdawali, tylko żeby 
politycy byli jednym z elementów składowych podej-
mowanych decyzji, gdzie są przedstawiciele kultury, 
ludzie sportu, nauki itd., itd. I ja nie wartościuję, że 
jedna grupa jest lepsza od drugiej, tylko chodzi mi 
o różnorodność. Tu nie chodzi o dawanie przez was 
innym – może się pan przejęzyczył – tylko chodzi 
o element, o którym mówił pan minister Czabański 
w sensie ogólnym, o to, że dopiero element współ-
pracy i różnorodności da niezależność i nie uwikła 
mediów w działania polityczne. I tylko to chciałbym 
powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Pańczyk-

Pozdziej.
(Głos z sali: Nie, Kleina.)

(senator L. Czarnobaj)
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(senator K. Kleina) Panie Senatorze Kleina, tak pan wymieniał, to ja 
panu wymienię. Pan Dworak – przedstawiciel pana 
prezydenta Komorowskiego.

(Senator Kazimierz Kleina: Przedstawiciel.)
A pan prezydent Komorowski to był z PiS czy 

z Platformy?
(Senator Kazimierz Kleina: Był prezydentem 

Rzeczypospolitej.)
Panie Kleina, tak, popieranym przez Platformę.
(Senator Kazimierz Kleina: Naród.)
Pan Luft to kto to był?
(Głos z sali: Jest. Jak to był?)
Państwo Drodzy, kto to był? Ja wiem, że jest. On 

też był przedstawicielem pana prezydenta.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest.)
Kto był z PSL? Tworzyliście jeszcze sojusz z SLD. 

Więc nie atakujmy tak, bo znowu faktycznie… Co 
było, gdy były omawiane sprawy koncesji? Wszyscy 
dostawali, ino Telewizja Trwam i Radio Maryja mu-
siały wychodzić na ulicę w protestach…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale dostały…)
(Głos z sali: My to znamy.)
Przepraszam, ja nie przerywałem.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To nie jest dys-

kusja, Panie Senatorze.)
…Żeby, Kolego Drogi, otrzymać koncesję.
Państwo Drodzy, naprawdę zahamujcie te ataki, bo 

ja darzę ministra Czabańskiego ogromnym szacunkiem 
jako opozycjonistę, który pierwszy z hukiem wyleciał 
z radia, tak, pierwszy wyleciał z radia. I naprawdę mó-
wienie przez ludzi, którzy faktycznie… Ja chylę czoła 
przed panem marszałkiem Borusewiczem, przed ludźmi 
Solidarności, bo walczyli o wolną Polskę. Ale gdy wycho-
dzą na mównicę ludzie, którzy popierali Front Jedności 
Narodowej, PRON, WRON, i oni mówią o demokracji… 
Panowie, przepraszam, zastanówmy się trochę, naprawdę, 
zastanówmy się trochę. Wychodzą i mówią, że ta ustawa 
to jest taka, jak za czasów WRON, PRON…

(Głos z sali: Wiedział, o czym mówi.)
Państwo Drodzy, wiedział, o czym mówi. Bardzo 

się cieszę, że wy mówicie o swoim koledze, że wie-
dział, o czym mówi. A cokolwiek by się tu robiło, to 
anarchię robi Prawo i Sprawiedliwość, bo chce pewne 
rzeczy porządkować.

Powiem tak. Nareszcie, gdy się idzie do wyborców, 
nie siedzi zadufanym w ławach senatorskich, ino się 
idzie do ludzi, na dół, to mówią: ta telewizja to jest 
telewizja dla nas.

Państwo Drodzy, zarzuca się tu, wymienia, kto 
zwolniony, a zapominamy, Panie Senatorze Kleina, 
jakie umowy mieli dziennikarze w telewizjach. Mieli 
umowy śmieciowe albo musieli zakładać własną dzia-
łalność. I były elity popierane przez poprzednią ko-
alicję, osoby, które zarabiały na umowę-zlecenie po 
150 tysięcy za program, żony zarabiały po 80 tysięcy 
i wtedy wszystko było okej.

Tak że, proszę państwa, wspomniana sytuacja rze-
czywiście była żenująca. I myślę, że jeżeli udałoby się 
doprowadzić do takiego konsensusu, aby poprawki, 
które były i są zgłaszane zarówno przez Platformę 
Obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość, 
zostały przegłosowane, byłoby to dla dobra omawia-
nej ustawy i może lepszego funkcjonowania telewizji. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Proszę do mikrofonu.
Bardzo proszę o ciszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wypowiem się gwoli sprostowania, dlatego że to, 
co się tutaj, na tej sali powie, jednak idzie w świat i nie 
wolno pozwolić, żeby wychodziły stąd nieprawdziwe 
informacje. A senator Ryszka zarzucił mi, że prezes, 
o którego się upominałam, zostawił radio zadłużone 
na 2,5 miliona zł. Otóż sprawdziłam to i to jest nie-
prawda. To jest nieprawda, dlatego że wspomniana 
kwota, czyli 2,5 miliona zł, przewidziana jest jako 
brak w budżecie na ten rok i jest to dookreślone przez 
obecny zarząd, na czele którego stoi właśnie nowy 
prezes. A więc nie stary prezes, ten, o którego się upo-
minam, zostawił tak radę, bo on zostawił ją w bardzo 
dobrej kondycji finansowej, ale już nowy prezes tak 
dookreślił stan budżetu, że trzeba będzie zadłużyć 
się na 2,5 miliona zł. Ja chciałabym to sprostować, 
bo nie wolno pozwolić na to, żeby stąd wychodziły 
nieprawdziwe informacje. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut.
Bardzo proszę.

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

Panie Ministrze! Państwo Drodzy!
Z ogromną uwagą słucham wszystkich wystąpień 

i tak się zastanawiam… bo jeden drugiego atakuje, ale 
naprawdę niektórych to chyba amnezja wzięła i zapo-
mnieli, co za ich rządów się działo. Czy Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji to nie była polityczna rada?
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(senator S. Kogut) Można by było tak ciągnąć, Państwo Senatorowie. 
A jak zawierali umowy np. na transmisje? Dlaczego 
teraz nawet to Euro… Pan senator Florek słusznie… 
Ja też byłem piłkarzem.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kopałeś?)
A dlaczego zawierali umowy tak, że teraz 

Telewizja Polska musi odkupować prawa od telewizji 
komercyjnych? No i tak się robiło. Państwo Drodzy, 
czy wtenczas – teraz mówicie, że powinni tam być 
aktorzy – za waszych rządów byli w tej radzie akto-
rzy? Nie było ich. Nie było nikogo takiego, nie było 
sportowców i wszystko było okej.

A teraz idzie naprawdę frontalny atak na to, że jest 
5 członków. Ja się nie wypowiadam, Państwo Drodzy, 
że skład jest mały czy duży. Ale cokolwiek by było 
zrobione, tobyście państwo przyatakowali. Jakby na-
wet było 80, to poszedłby atak, dlaczego nie jest 102.

(Senator Krzysztof Mróz: Albo 5.)
A jeżeliby było 100, tobyście zapytali, dlaczego 

nie ma w radzie 1000.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak to dlaczego?)
No tak, Panie… Ja nie będę polemizował, bo ja 

mam naprawdę na ten temat swoje zdanie. Pamiętam, 
bo tak jak mówię, jestem czwartą kadencję, wiem, 
co się działo, a teraz każdy mówi… No, słuchajcie, 
pokażcie mi, ile poprawek, które zgłaszało Prawo 
i Sprawiedliwość, jak było opozycją, zostało prze-
głosowanych. Chyba żadna.

(Senator Kazimierz Kleina: O, nie.)
Kolego, żadna, chyba żeście się pomylili i 1 prze-

głosowali. I naprawdę, Państwo Drodzy, gdyby teraz 
na to popatrzeć, to wiele rzeczy jest przegłosowanych.

(Senator Kazimierz Kleina: Jakie?)
Jest.
I chwała za to, że w nazwie jest „narodowych”. 

Bo można robić rady narodowe, wojewódzkie rady 
narodowe, ale w końcu Polacy są narodem. I napraw-
dę powinniśmy być dumni, że bronimy tego słowa 
„narodowy”. Inne kraje potrafią bronić swoich słów 
„narodowy”, a my po prostu się wstydzimy.

I naprawdę, Panie Ministrze Czabański, chylę 
czoła przed panem jako opozycjonistą, jako mi-
nistrem za to, że pan ciężko pracuje, żeby pewne 
zmiany w polskich mediach – ja nikogo nie ata-
kuję – nastąpiły. Co się działo? Ja pamiętam, jak 
wystąpił premier Tusk po tym, jak wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość. Co? Będziecie abonament płacić? 
Totalny bunt. A później, jak już był panem premie-
rem Rzeczypospolitej, to tak. Chodziło o to, żeby 
było płacone. Już wszyscy zapomnieli. No, nie miej-
my amnezji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja to wszystko za 
chwilę sprostuję.)

Przepraszam, ja wiem, że możesz se prostować, 
Panie Senatorze. Bo prawda kłuje w oczy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja sprostuję.)

(Senator Kazimierz Kleina: To było bardzo złe.)
Wszystko było okej, wtedy nikt nie protestował. 

Ino przyszedł…
(Głos z sali: To było…)
Tak, też tak było, i głośno o tym mówię, że za 

tych waszych rządów tak było też na kolei, że przy-
szły bankomaty i zarabiały takie kwoty, że kiedyś 5 
prezesów nie miało tyle pieniędzy, ile miał 1 prezes 
za rządów PO i PSL.

(Głos z sali: Ale teraz mają…)
(Senator Kazimierz Kleina: Źle było…)
Państwo Drodzy, Kolego Kleina, nie wybijaj z ryt-

mu, bo ty masz naturę taką, że jak ktoś powie prawdę, 
to od razu trzeba atakować.

I Państwo Drodzy, nie mówmy… Bo ja uważam, 
że porządki trzeba robić, i jak wprowadzono umowy 
o pracę dla panów redaktorów czy pań redaktorek, to 
zrobiono słusznie. Ja się ogromnie cieszę, że Telewizja 
Trwam ma wybór, ja mam wybór, oglądam sobie 
Telewizję Trwam. Ogromnie się cieszę… Przecież ja 
wam nie każę słuchać Radia Maryja, ale ja słucham. 
Sam byłem na protestach, gdy trzeba było walczyć, bo 
mówiono: nie, nie i jeszcze raz naprawdę nie. I apelu-
ję, Państwo Drodzy, o naprawdę zdrowy rozsądek. Bo 
niektórzy, atakując ministra Czabańskiego, naprawdę 
nie są godni, żeby tego człowieka atakować. Pierwszy 
wyleciał, tak jak powiedziałem, z hukiem.

Ja się z wami zgadzam, bo wśród 21 postulatów, 
Panie Marszałku Borusewicz, na Stoczni Gdańskiej 
był ten o wolności mediów. Czy media są teraz za-
grożone? Nie. Czy pan minister Czabański i Prawo 
i Sprawiedliwość dążą do tego, żeby w Polsce z po-
wrotem były „Trybuna Ludu”, organ PZPR, „Żołnierz 
Wolności”, organ WSI i wszystkich służb, czy 
„Zielony Sztandar”, wtedy organ ZSL? Przecież nikt 
teraz do tego nie dąży. Jaki tu jest zamach? Państwo 
Drodzy, za waszych rządów inwigilowali i polityków, 
niektórym – nie będę mówił komu – pani minister do 
spraw korupcji wysyłała 23 kontrole, śledzie wycią-
gała… I tak sobie możemy…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dorsza.)
Dorsza.
I tak sobie państwo możemy wyciągać różne spra-

wy, bo ja mogę mówić o wielu innych rzeczach. Ale 
co to państwu da? Poprawki są uzasadnione, ustawy 
wchodzą w życie.

Tak się uparli też, jeżeli chodzi o pana Kurskiego, 
oglądalność Opola. No, ja pamiętam, jak była 
w Kołobrzegu piosenka żołnierska, była piosenka ra-
dziecka i była oglądalność 100%, bo za Peerelu wszy-
scy wojskowi z Kołobrzegu musieli iść na koncert. 
Przecież żyjemy w wolnym kraju. Mnie nie pasuje 
do Opola jechać na koncert, to nie jadę. Pasuje mi je-
chać na Euro, jak gra ukochana reprezentacja, to jadę. 
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(senator S. Kogut) Teraz do pani senator Zdrojewskiej, która mó-
wiła o tym, że w sumie to Platforma nie jest prze-
ciwko opłacie audiowizualnej i krytykuje tylko, że 
nie ma jej w tej ustawie. To proszę się zapoznać 
z tym, co kilka tygodni temu mówili pani Iwona 
Śledzińska-Katarasińska czy poseł Wojciech Król. 
Jest to w Google. Można sobie wygooglować, jak 
krytykowaliście państwo, gdy właśnie pojawił się 
pomysł opłaty audiowizualnej. Ale cieszę się, że jak 
przejdziemy już notyfikację tej docelowej ustawy, to 
– trzymam panią senator Zdrojewską za słowo – nie 
będzie przeciwko opłacie audiowizualnej.

I de facto ostatnie sprostowanie, wypowiedzi pana 
senatora Leszka Czarnobaja, który mówił, że się prze-
języczyłem, mówiąc, że nie możemy wam dać więcej. 
Szanowni Państwo, dziwię się, że akurat ten element 
państwo krytykujecie, tak jak powiedziałem, chyba 
pierwszy element ustawowy, który daje gwarancję, 
że opozycja będzie w ciele przedstawicielskim miała 
swoich przedstawicieli…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękujemy bardzo, 
dobroczyńco!)

To nie jest kwestia dobroczynności, tylko kwestia 
podzielenia się odpowiedzialnością.

(Senator Jan Rulewski: Z opozycją.)
Dzisiaj wybrano w Sejmie przedstawicieli IPN 

i bardzo krytykowaliście państwo, że wszyscy 
przedstawiciele są z PiS. To też było źle. Gdy my 
wam dajemy w innej ustawie możliwość podziele-
nia się, również to krytykujecie. To mniej więcej… 
Cokolwiek zaproponujemy, to i tak państwo skryty-
kujecie. Gdybyśmy nawet dali wam 1 tysiąc zł, to też 
skrytykujecie.

I, Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna puenta 
mojego wystąpienia. Też do senatora Czarnobaja, 
który powiedział, że mamy prawo zagłosować za. 
Gdybym chciał być złośliwy, to mógłbym powiedzieć, 
że wy z kolei macie prawo tylko głosować przeciwko. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko.
Panie Senatorze Staszku Kogucie…
(Wesołość na sali)
…z Małopolski, uwielbiam cię, jak wiesz, od lat. 

Jesteśmy przyjaciółmi, ale chcę, żebyś przypomniał 
sobie rok 2005. PiS obejmuje władzę i likwiduje-
cie natychmiast, w nocy, Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji. W mojej obecności pan poseł Kurski robi 

I se można wszystko prostować. Co? Było inaczej? 
Tak było. Był apel, żeby ludzie nie płacili abonamentu. 
Wprost był apel o bunt narodowy, o bunt narodowy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja to sprostuję.)
Dobrze. Prostować możemy wszystko. Ja też jesz-

cze mam 5 minut czasu i po twoim wystąpieniu mogę 
sprostować.

(Senator Jan Maria Jackowski: Zapisz się od razu.)
Nie, ja się nie będę zapisywał, bo ja szanuję dys-

kusję. A to, że ktoś się uważa… Panowie, trochę 
pokory… Kieruję to do pana senatora Fedorowicza: 
trochę pokory. Bo pycha doprowadziła do tego, że fak-
tycznie, dzięki Panu Bogu, Prawo i Sprawiedliwość 
rządzi. Bo poprzedniej koalicji wydawało się, że nic, 
tylko my, my i jeszcze raz my. I już naprawdę wyborcy 
mieli dość tego. Trochę pokory.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie paluszkiem.)
Przepraszam, trochę pokory. I do siebie też to 

mówiłem wiele razy, bo jestem człowiekiem pokor-
nym, a brakło pokory. Pycha gubi. Tak że dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mroza.
(Senator Kazimierz Kleina: Klaskałem.)
(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale dlatego, żebyś już 

więcej nie mówił.)

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…Wysoka Izbo!
Nie spodziewałem się, że moje wystąpienie wzbu-

dzi takie ożywienie i nawet niektórych zachęci do 
dyskusji.

Ja bardziej w formie sprostowania… Szkoda, 
że nie ma pana senatora Grodzkiego, bo on mówił 
o słowie „narodowy”, że mu się kojarzy z narodo-
wym socjalizmem, z WRON, z jakąś radą narodową. 
Mnie się kojarzy z Biblioteką Narodową, z gospo-
darką narodową, z Narodowym Bankiem Polskim. 
W ogóle nie przyszło mi do głowy – bo oczywiście 
można być przeciwko tej ustawie, krytykować ja-
kieś jej zapisy – że nawet słowo „narodowe”, czyli 
nazwę, można skrytykować. Czy gdyby w Stanach 
Zjednoczonych ktoś skrytykował funkcjonowanie 
Gwardii Narodowej tylko dlatego, że ma w nazwie 
„narodowa”… Ja zgadzam się tylko z jednym słowem 
pana senatora Grodzkiego, który powiedział, że jest 
to bardzo szlachetne słowo. To tyle w tym zakresie.
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(senator J. Fedorowicz) i nie będę polemizował, bo nie mam wyliczeń, czy to 
było tak, czy było inaczej. Państwo Drodzy, Kochany 
Jurku, nie pamiętamy, jak była wojna, jak był podział 
pieniędzy z reklam? Nie było mówione, ile biorą tele-
wizje komercyjne za reklamy? Było mówione. Było, 
było… Kończę, bo nie chcę podgrzewać atmosfery. 
Ja nie robię żadnych wyliczanek, kto był inwigilo-
wany. No przecież wielu ludzi było inwigilowanych, 
wielu ludzi. A to, o czym mówiłem, blokował świętej 
pamięci Lech Kaczyński. Ja pamiętam te rzeczy, bo 
przecież byłem od 2005 r. senatorem i wiem, jak to 
się odbywało. Nie przeciągam i nie atakuję nikogo. 
Dziękuję.

(Głos z sali: Ale do nocnych zmian to się nie od-
niosłeś.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nawet najlepsze chęci obudowane tak pospiesznie 

procedowaną ustawą będą prowadzić do problemu. 
Chcę powiedzieć, że akurat mnie to rozwiązanie do-
tyczące 2 kandydatów z opozycji się podoba. Nawet 
jeżeli PiS wskaże, że będzie to 2 od Kukiza, to mi 
się to podoba. Ale pośpiech, z którym prowadzicie 
tę ustawę, powoduje, że chociaż wskazujemy pewne 
możliwe problemy, nie można tego zmienić, bo jutro 
chcecie tę ustawę uchwalić. Oczywiście gdybyśmy 
dyskutowali, gdybyśmy mieli na to tydzień, wtedy 
byśmy spróbowali doprowadzić… To znaczy spróbo-
walibyśmy spowodować, żeby ta ustawa była nieco 
lepsza. A w tej chwili mamy informacje i dokonujemy 
oceny. I ja mam taką ocenę, że chcecie to przegłoso-
wać bez poprawek. Ja będę głosował przeciw. A dla-
czego? Dlatego, że nie ma tam przedstawiciela Senatu.

(Senator Stanisław Kogut: To jest argument. To 
jest argument.)

To nie jest po prostu taki błąd, nad którym tutaj, 
w Senacie, my, senatorowie powinniśmy przecho-
dzić. Gdybyście dali tę ustawę tydzień wcześniej, to 
zapewne także senatorowie PiS poparliby tę popraw-
kę, a w tej chwili to zapewne będzie tak, że tylko 
Platforma taką poprawkę poprze. A więc to jest pierw-
sza sprawa. Ja nie mówię, że ta ustawa w porównaniu 
do obietnic jest po prostu fragmencikiem, małym 
fragmencikiem. Zobaczymy, jak to rozwiązanie bę-
dzie funkcjonować. Wyjdzie to w praniu. Zobaczymy, 
jak to będzie funkcjonować. Ja jednak jestem niepo-
prawnym optymistą i nie patrzę na to, co dzisiaj PiS 
przegłosował w Sejmie w sprawie Kolegium IPN – nie 
znajdzie się tam nikt z opozycji. Jutro będziemy nad 
tym głosowali tutaj.

reasumpcję głosowania. Piszący protokół niemal ze-
mdlał, bo go oskarżył o to, że źle policzył. Ja mówię, 
jak to robił.

(Głos z sali: Tak było.)
Druga rzecz. Jest rok 2010, jesteśmy 3 lata u wła-

dzy. Kto rządzi telewizją? Proszę? Kto rządzi telewi-
zją? Czy Platforma Obywatelska zmieniła telewizję 
i zarządy? Nie zmieniła, bo nie robi takich rzeczy. 
Już nawet nie mówię o roku 2015, kiedy przejmujecie 
władzę i w noc sylwestrową, w ciemnościach i po 
cichu, zmieniacie zarządy telewizji. Taka jest prawda. 
I tylko po to to powiedziałem. A pycha to jest rzecz 
absolutnie mi obca, Panie Kolego.

(Głos z sali: Ale…)
A co, nie mówię prawdy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Kogut. Proszę o zabranie głosu.

Senator Stanisław Kogut:
Państwo Drodzy, ja powiem świętą prawdę.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Kochany Senatorze z Małopolski, 
Jurku Fedorowiczu!

Pamiętajmy, co się działo. Dlaczego nie wymie-
niliście wtedy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? 
Bo świętej pamięci wielki prezydent Lech Kaczyński 
wszystko blokował. Państwo Drodzy, kiedy w 2010 r. 
stała się ogromna tragedia, poszła lawina. Nie chciał-
bym wchodzić w dyskusję, ale taka była prawda.

(Senator Kazimierz Kleina: W 2011…)
Przepraszam. Ale taka była prawda. Pamiętam, jak 

świętej pamięci Lech Kaczyński blokował wszystko. 
Chcieliście zmienić, ale wtedy nie było możliwości, 
a po roku 2010 poszła lawina… Nie wyciągajmy teraz 
niczego, ino niech każdy zagłosuje tak, jak mu dyktuje 
sumienie. Jak zaczniemy robić wyliczanki… Pani 
senator Zdrojewska mówi, że ten program dobry, ten 
program niedobry. Ja będę interweniował, co mówię 
publicznie, u pana Kurskiego, dlaczego został zdjęty 
z anteny program „Integracja”. Ja np. mam słabostkę 
do ludzi niepełnosprawnych i uważam, że ten pro-
gram powinien być. On został zdjęty i 6 milionów 
ludzi niepełnosprawnych w Rzeczypospolitej, w mo-
jej ukochanej ojczyźnie, nie ma swojego programu. 
Pójdę z pismem do pana Kurskiego o natychmiastowe 
przywrócenie… Sam oglądałem, jak niepełnospraw-
ny pan Pawłowski prowadził tę „Integrację”. Pan 
Libicki, nasz senator niepełnosprawny, występował 
w „Integracji” i się tam wypowiadał. Można, Państwo 
Drodzy, mówić, że to zostało wycięte, to zostało… 
Ja darzę panią marszałek ogromnym sentymentem 
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Teraz oddaję głos, jako zaproszonemu gościo-

wi, panu Krzysztofowi Luftowi, przedstawicielowi 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Członek Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji  
Krzysztof Luft:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, postaram się mówić krótko. 

Uważam, że jak można coś powiedzieć krócej, to 
tak lepiej niż dłużej.

Padło takie uzasadnienie dla tej ustawy, pan se-
nator Ryszka o tym mówił, a mianowicie takie roz-
dzielenie funkcji nadzorczych od regulacyjnych, jak 
gdyby wyjęcie z kompetencji Krajowej Rady tej czę-
ści, która dotyczy kwestii nadzorczych w stosunku 
do mediów publicznych i oddzielenie części regu-
lacyjnej. No, nawet można by powiedzieć, że byłby 
to jakiś pomysł, o którym w każdym razie dałoby 
się dyskutować. Chociaż rzeczywiście, jeżeli cho-
dzi o wspomniany zapis w konstytucji, to też pozo-
staje tu jakiś dyskomfort. Ale przede wszystkim to 
nie jest tak, dlatego że omawiana ustawa wyjmuje 
z kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
tylko część kompetencji nadzorczych. Bardzo waż-
ną cześć, a mianowicie tę dotyczącą powoływania 
władz wspomnianych spółek. Nie wyjmuje jednak 
z kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
tych dotyczących drugiego, równie ważnego obsza-
ru, a mianowicie przydzielania środków, ustalania 
wykorzystania tych środków i rozliczania wykorzy-
stania tych środków. Plany programowo-finansowe 
pozostają w kompetencji Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Tak więc nie mamy takiej sytuacji, że 
funkcje nadzorcze w stosunku do mediów publicz-
nych zostały Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
odebrane. One w znacznej części tam nadal pozostają. 
Tak więc to jest sytuacja mocno niekonsekwentna.

Muszę się odnieść do tego, o czym mówił pan 
senator Jackowski, bo to w jakiś sposób, w bardzo 
dużym stopniu dotyczy także naszej działalności. 
Myślę o liście zwalnianych tzw. dziennikarzy. To 
są jednak 2 zupełnie różne listy. Przede wszystkim 
zdecydowana większość nazwisk, które wymienił pan 
senator Jackowski, to są nazwiska osób, które rze-
czywiście odeszły, głównie z telewizji publicznej… 
Być może było tam też i radio. Ale w każdym razie 
one odeszły, jak już tutaj pan senator Kleina mówił, 
w okresie, kiedy telewizja publiczna i radio publicz-
ne były zarządzane przez osoby wyłonione przez 
poprzednią Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
i układ, który tam funkcjonował do 2011 r. Była już 

Przedstawiliśmy 2 naprawdę bardzo dobrych 
kandydatów. No, zobaczymy, jak będziecie głoso-
wać. To jest także kwestia Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. To ciało, które ta ustawa ma powołać, ma 
mniejsze kompetencje niż Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji. Mniejsze. I czy znajdzie się w obrębie 
Krajowej Rady, która ma większe kompetencje, kto-
kolwiek z opozycji, czy będzie… To nie jest zapisa-
ne, oczywiście, zależy to od dobrej woli większości 
rządowej. Obawiam się, że nie. No, ale jestem, jak 
mówię, niepoprawnym optymistą.

A teraz jeszcze 2 krótkie sprawy. Jak mówiłem, 
tryb tej ustawy tutaj, w Senacie, jest taki, że my na-
prawdę nie możemy wykonać żadnego ruchu. No, mu-
simy głosować przeciw i będziemy głosować przeciw. 
Jednak także senatorowie z PiS nie mają możliwości 
wykonania żadnego innego ruchu – będą głosować 
za, bo termin się zbliża itd. Nie jesteśmy w stanie nic 
zrobić, nie zwołamy jeszcze 1 posiedzenia Senatu.

Teraz kwestia wyrzuconych, inwigilowanych itd., 
itd. Ja potępiam inwigilację i uważam, że powinno 
być śledztwo. Jakieś śledztwo zapewne jest. Macie 
wszystkie elementy i struktury prawne w ręku – wy-
jaśniajcie! A więc potępiam inwigilację dziennika-
rzy, o ile oczywiście nie miała jakichś przesłanek 
prawnych. Powtarzam, jakichś przesłanek prawnych. 
I oczekuję, że pan senator dwojga imion, Jackowski, 
także potępi wyrzucanie dziennikarzy, bo to po 
prostu nie jest reklama państwa demokratycznego 
i praworządnego, jeżeli się wyrzuca albo się zmusza 
do wyrzucenia ponad 170 dziennikarzy. A ta lista 
na pewno jest niepełna, bo przecież ja nie wszystko 
wiem. Tak więc oczekuję także tu jakiejś refleksji. 
I oczekuję też zahamowania tego. Bo jakaś refleksja 
jest potrzebna. Kto tam będzie, w tej telewizji i w ra-
diu? Panie Senatorze, nie będę wymieniał z nazwiska, 
żeby nie wywoływać sprostowań, ale powiem tak: 
pan bardzo chętnie ogląda Telewizję Trwam i słucha 
Radia Maryja. Ja nie oglądałem, ale teraz oglądam 
w telewizji publicznej. Widzę tych ludzi… A znam 
Klaudiusza Pobudzina, jest z mojej parafii. Widzę, co 
robią, jak komentują, widzę innych i widzę te treści. 
W tej chwili to się za bardzo nie różni od Telewizji 
Trwam. Ja chciałbym jednak mieć wybór. Tego wy-
boru niestety nie mam. I w zasadzie na tym chcę 
skończyć. Tak więc apel, także do pana ministra: za-
trzymajcie to wyrzucanie ludzi. To naprawdę… Z tej 
listy… Oczywiście, tam są zapewne różni ludzie. Ale 
tam są wybitni dziennikarze. Szkoda, że telewizja 
publiczna traci, straciła tych ludzi. Oczywiście at-
mosfera jest taka, że… Wyrzucono 150 czy 170 osób, 
oczywiście po to, żeby… Reszta się boi, to jest zupeł-
nie zrozumiałe. Reszta się boi, nie telefonuje, zrywa 
kontakty. Taka jest tam atmosfera. (Oklaski)
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(członek KRRiT K. Czabański) władze mediów publicznych, jest w ogóle jakimś ku-
riozum, niespotykanym w krajach europejskich. Tak 
więc to rozwiązanie na pewno nie jest gorsze, ale też 
nie wprowadza tutaj absolutnie nowej jakości i, że tak 
powiem, nie separuje polityki od mediów. No, to w za-
sadzie tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Mamątow 

i senator Komarnicki złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli: pan senator Fedorowicz, pani 
senator Zdrojewska, pani senator Borys-Damięcka, 
pan senator Rulewski wspólnie z panem senatorem 
Czarnobajem i panem senatorem Komarnickim, pani 
senator Rotnicka, pan senator Florek i pan senator 
Cichoń. Wymieniłem wszystkie osoby, które były 
wpisane na listę.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Zapraszam, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście nie będę się ustosunkowywał czy 

komentował wszystkich uwag, które tutaj padały, czy 
odpowiadał na nie, bo nasza rozmowa trwała wie-
le godzin i wszyscy już jesteśmy zmęczeni. Przede 
wszystkim chciałbym podziękować za tę rozmowę, 
dlatego że padło tu ileś argumentów czy ileś uwag 
i ileś propozycji, które wydają mi się warte rozważe-
nia wówczas, gdy będziemy konstruować dużą ustawę 
medialną, która ma rzeczywiście doprowadzić do 
naprawy mediów publicznych. I za te wszystkie uwa-
gi – niezależnie od tego, z której strony one płynęły 
i czy były obudowane frazeologią takiego teatru po-
litycznego, czy były obudowane złośliwościami, czy 
nie – dziękuję. I wszystkie te uwagi będziemy starali 
się rzetelnie rozpatrzyć i wyciągać z nich wnioski.

Jeżeli państwo pozwolą, jednak do jednej sprawy 
muszę się odnieść bardzo zdecydowanie, mianowi-
cie do tego, co przedstawił marszałek Borusewicz. 
Otóż jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. 
Jest to wprowadzanie w błąd, systematycznie robio-

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

tutaj mowa o prezesie Wildsteinie, który rzeczywiście 
miał później swój program i ten program rzeczywi-
ście został zdjęty. Ale to było w październiku 2010 r. 
Juliusz Braun przyszedł w marcu 2011 r. Krzysztof 
Skowroński – drugie, powiedzmy, znaczące nazwisko 
spośród tych wymienionych – rzeczywiście został 
zwolniony z Polskiego Radia, gdzie był dyrektorem 
Programu 3, 25 lutego 2009 r. No więc to nie była 
odpowiedzialność Krajowej Rady, tylko to był układ 
funkcjonujący przez cały czas od roku 2005.

A to, co się dzieje w tej chwili, a właściwie od 
początku roku, wywoływało duże zaniepokojenie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Myśmy przed-
stawili kilka stanowisk i komunikatów w tej sprawie, 
od razu na początku, jeszcze w styczniu 2016 r., kiedy 
rzeczywiście zwolnionych zostało wiele, kilkadziesiąt 
osób. To, co było szczególnie istotne i niepokojące, 
i na co zwracaliśmy uwagę, to to, że wśród nich były 
osoby, które z nazwiska wielokrotnie wskazywali 
wcześniej politycy publicznie zapowiadający zwolnie-
nia w mediach. No, to jest sytuacja, która rzeczywi-
ście odbiega od jakichkolwiek standardów. Ja wiem, 
o czym mówię. Gdy mówię o wpływach politycznych 
w mediach publicznych, to wiem, o czym mówię, 
bo ja też zostałem zwolniony z telewizji publicznej 
z powodów politycznych – w roku 1998 przez związa-
nego wówczas z lewicą prezesa Kwiatkowskiego. Ale 
wszystko jest stopniowalne. Z tego, że zawsze będzie 
element polityki, tak jak mówił pan senator Mróz, nie 
należy wyciągać błędnego wniosku, że w związku 
z tym można nic nie robić i niejako zadekretować, 
że tak jest i tak ma być. Otóż te wpływy mogą być 
mniejsze i większe, i trzeba się starać, żeby były jak 
najmniejsze. A do tego, żeby były jak najmniejsze, 
potrzebne są 2 rzeczy. Po pierwsze, pewien obyczaj, 
który myśmy powoli, powoli przez te 25 lat budowali, 
a po drugie, pewne procedury, które rzeczywiście 
stwarzają bariery pomiędzy światem mediów a świa-
tem polityki. O tych barierach bardzo pięknie tutaj 
mówił pan senator Czarnobaj. I za to chciałbym panu 
senatorowi podziękować. To właściwie ja powinienem 
przytoczyć te dane, one są mi znane. Rzeczywiście 
tak to wygląda w tych krajach. Łatwo się mówi, że 
gdzieś tam premier powołuje, ale to nie jest tak, że 
on powołuje w drodze swojej własnej dyskrecjonalnej 
decyzji, tylko to jest wynik, finał długiej procedury, 
w której jakiś udział mają również politycy z różnych 
środowisk, ale te procedury ostatecznie są pewnym 
buforem pomiędzy światem polityki a światem me-
diów.

No, niestety ta ustawa nie naprawia tej sytuacji, 
która powstała po grudniowej nowelizacji. Ona jej też, 
powiedzmy, nie pogarsza, bo sytuacja, kiedy minister 
skarbu w całkowicie dyskrecjonalny sposób powołuje 
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(sekretarz stanu K. Czabański) czy raczej był przez lata, sytuacja jest gorsza niż była 
w Polskim Radiu w stanie wojennym. My nie musimy 
sobie mówić, co się działo w Polskim Radiu i w tam-
tych mediach w stanie wojennym. I teraz państwo 
sobie wyobraźcie, że jakikolwiek dziennikarz TVN, 
Polsatu czy jakiejkolwiek komercyjnej stacji czy ga-
zety mówi tak o swoim miejscu pracy. Sekunda – i go 
nie ma. Sekunda – i nie pracuje. Tak więc rozmawiaj-
my rzeczowo, używajmy argumentów. I nie twórzmy 
propagandowego szumu wokół rzeczy, które na to nie 
zasługują. Nie brońcie… Panie Marszałku, proszę nie 
bronić ludzi, którzy na to nie zasługują. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, posiedzenie Komisji Kultury 

i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o Radzie Mediów Narodowych od-
będzie się w dniu jutrzejszym, w piątek, 24 czerwca, 
o godzinie 11.00 w sali nr 182.

(Głos z sali: O której?)
O 11.00.
(Głos z sali: Bo jeszcze będzie przerwa i…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

ne przez media, które sympatyzują z obecną opozy-
cją. Jest to robione przez partie, które sympatyzują 
z Platformą czy są w jednym szeregu z Platformą, 
dlatego że większość, zdecydowana większość tych 
nazwisk, które pan marszałek przedstawił, to są na-
zwiska osób, które odeszły z miejsca pracy albo na 
własną prośbę, albo za porozumieniem stron – a nie 
zostały zwolnione. Dam przykład, posłużę się kon-
kretnym przykładem, on już padł, dlatego pozwolę 
sobie… Właściwie przykłady są dwa. Pierwszy: pani 
Magda Jethon, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia, 
odeszła, zrezygnowała z tej funkcji na własną proś-
bę, i ta prośba została uwzględniona jeszcze przez 
poprzedni zarząd Polskiego Radia i przez poprzed-
niego prezesa. O tym prezesie zresztą mówiłem, że 
przyszedł z funkcji, którą mu dał układ Platformy 
w Warszawie, i na tę samą funkcję po odejściu z radia 
wrócił, taka była ta jego bezstronność i niezależność 
dziennikarska. Podobnie pani Magda Jethon, któ-
ra po odejściu z Trójki na własną prośbę, teraz, jak 
się okazuje, tworzy portal internetowy dla Komitetu 
Obrony Demokracji, czyli jest na pierwszej linii za-
angażowania politycznego. I taka to jest… To jest 
kolejny przykład bezstronności dziennikarzy, o której 
tak chętnie państwo mówicie, dziennikarzy z mediów 
publicznych, którzy przez ostatnie lata tymi mediami 
rządzili. Tak to wygląda.

A jeżeli chodzi o Tomasza Zimocha, bo ktoś się 
upomniał o Tomasza Zimocha, świetnego sprawoz-
dawcę sportowego – i w pełni popieram tę opinię – to 
Tomasz Zimoch przede wszystkim nie został zwol-
niony z Polskiego Radia, tylko został zawieszony do 
wyjaśnienia jego sprawy i odszedł na własną… Sam 
złożył wypowiedzenie w wyniku tego zawieszenia. 
Ale za co został zawieszony, proszę państwa? Nie za 
opinię o Trybunale Konstytucyjnym, jak tu niektórzy 
próbowali powiedzieć. Został zawieszony za to, że 
powiedział, że w Polskim Radiu, czyli w miejscu, 
w którym pracuje od lat, którego dziennikarzem jest 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 15)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stani-
sław Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc  
i Grzegorz Czelej)

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

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego 

porządku obrad…
Pan senator, proszę bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 

Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta – i rozpatrzenie go jako 
punktu trzeciego.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy jest sprzeciw? Jest.
Pan senator Misiołek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Tak, Panie Marszałku. Zgłaszam sprzeciw wobec 
tego rozszerzenia porządku obrad. Zgodnie z art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu mamy obowiązek zapo-
znać się z materiałami co najmniej na 3 dni przed 
posiedzeniem. W tej kadencji zdarza się bardzo czę-
sto, że dostajemy ustawę w dniu, w którym mamy ją 
procedować. Ja przypomnę: ustawa o Policji, ustawa 
o prokuraturze, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, 
ustawa antyterrorystyczna, ustawa o podatku ban-
kowym – te wszystkie ustawy wchodziły w takim 
trybie. Uważam, że nie powinno tak być, bo nie mamy 

czasu zapoznać się z materiałami… Ja już nie mówię 
o konsultacjach ze środowiskiem, ale nawet nie mamy 
czasu zapoznać się z materiałami. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, jest wniosek formalny pana se-

natora, wniosek przeciwny. Głosujemy…
(Rozmowy na sali)
Słucham? Ale nie ma 2 wniosków przeciwnych. 

Przepraszam, Panie Sekretarzu. Jest 1 wniosek za, 1 
wniosek przeciw.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez pana 

senatora Seweryńskiego? Proszę o naciśnięcie przy-
cisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 50 było za, 20 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Wniosek został przyjęty przez Wysoką Izbę.
Zapisujemy ten punkt jako punkt trzeci.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: powołanie członków Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Senator Borusewicz prosi o głos...)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, na Konwencie Seniorów sy-

gnalizował pan o zamiarze wprowadzenia ustawy 
o zmianie ustawy o systemie oświaty…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze nie było posiedzenia komisji, Panie 

Senatorze. Panie Marszałku, jeszcze nie było posie-
dzenia komisji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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(marszałek S. Karczewski) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: powołanie członków Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Senat powołuje 2 członków kolegium na 
okres 7 lat.

Informuję, że zostali zgłoszeni następujący kan-
dydaci: pan Antoni Kazimierz Dudek, pan Andrzej 
Roman Kołodziej, pan Wojciech Polak, pan Tadeusz 
Wojciech Wolsza.

Życiorysy kandydatów zawarte są w druku nr 210.
Wnioski dotyczące przedstawionych kandyda-

tur marszałek Senatu skierował do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie 
komisji zawarte jest w druku nr 210 O.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Michała 
Seweryńskiego, o zabranie głosu i przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

na posiedzeniu 22 czerwca br. zaopiniowała skierowa-
ne przez marszałka Senatu wnioski w sprawie powo-
łania członków do składu Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Komisja stwierdza, że wszyscy 
kandydaci, pan Antoni Kazimierz Dudek, pan Andrzej 
Roman Kołodziej, pan Wojciech Polak, pan Tadeusz 
Wojciech Wolsza, zostali prawidłowo zgłoszeni.

Komisja przeprowadziła przesłuchanie kandy-
datów na członków Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu i pozytywnie zaopiniowała kan-
dydatury pana Antoniego Kazimierza Dudka, pana 
Wojciecha Polaka, pana Tadeusza Wojciecha Wolszy. 
Komisja negatywnie zaopiniowała kandydaturę pana 
Andrzeja Romana Kołodzieja. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale będzie, na go-
dzinę 11.00 jest zapowiedziane, Panie Marszałku. 
Można?)

Ale to wszystko zostało wyjaśnione, omówione 
i państwo o tym wiecie. Ja proponowałbym teraz już 
nie rozpoczynać dyskusji.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest wielce prawdo-
podobne, że będzie jeszcze jedna ustawa…)

Nie prawdopodobne, tylko pewne, bo o tym mó-
wiliśmy na konwencie i wszyscy to wiemy.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marszałku, czy 
będziemy do soboty obradować?)

Tego nie wiem, wszystko zależy od pań i panów 
senatorów.

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest wbrew wszel-
kim przepisom.)

(Głos z sali: Trzeba się zapoznać…)
Proszę państwa, ja proponuję nie rozpoczynać 

niepotrzebnej…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ja proponuję nie rozpoczynać 

dyskusji. Jeśli będziemy...
(Głos z sali: Senator Czarnobaj…)
Nie rozpoczynajmy zbędnej dyskusji, bo na ten 

temat rozmawialiśmy podczas Konwentu Seniorów.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 

mogę?)
A w jakim trybie?
(Senator Leszek Czarnobaj: Formalnym.)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, chciałbym w imieniu klubu 

Platformy zgłosić wniosek o 2-godzinną przerwę 
celem zapoznania się z projektami tych ustaw, które 
mają wejść do porządku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy to jest wniosek klubu?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Proszę bardzo.
Ogłaszam 2-godzinną przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 06 

do godziny 11 minut 05)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do go-

dziny 11.30.
Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 06 

do godziny 11 minut 30)
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(wicemarszałek G. Czelej) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jeżeli mogę prosić o odpowiedź…
(Senator Antoni Szymański: Tak, kolegium.)

Senator Michał Seweryński:
Warunki, które trzeba spełnić, żeby kandydować, 

zostały spełnione przez wszystkich kandydatów. Ta 
sprawa nie była kwestionowana ani dyskutowana.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rybicki. Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Chciałbym zapytać pana przewodniczącego 

o stosunek głosów, o to, jaki był wynik głosowania 
w sprawie opinii na temat kandydata pana Andrzeja 
Kołodzieja.

(Senator Michał Seweryński: Może odpowiem 
z miejsca, Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
W sprawozdaniu stosunek głosów nie jest przed-

stawiony, jest w protokole z posiedzenia komisji. Nie 
pamiętam w tej chwili, więc nie będę zgadywał.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wach. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Wach:
Ja właściwie w tej samej sprawie. Chciałbym za-

pytać, jakie elementy dyskusji lub jakie głosy w dys-
kusji wskazywały na możliwość negatywnej opinii 
w stosunku do pana Kołodzieja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Na to pytanie nie ma odpowiedzi, dlatego że dys-
kusja była skromna i nikt nie podnosił zarzutów pod 
adresem kandydatów.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku, ja mam takie pytanie: jaka była 

przyczyna negatywnej opinii co do pana Kołodzieja? 
Bo komisja, jak rozumiem, ze względów meryto-
rycznych tę decyzję podjęła, więc chciałbym poznać 
przyczynę negatywnego zaopiniowania jednego 
z kandydatów.

(Senator Grażyna Sztark: Tym bardziej, że to za-
służony człowiek.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, senator sprawozdawca.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, przyczyny znają panowie se-

natorowie członkowie komisji, którzy podejmowali 
decyzje w sprawie swojego głosowania. Publicznie 
przyczyn nie dyskutowano.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja nie byłam na posiedzeniu, byłam w delegacji, 

ale mimo wszystko… Bo nazwisko pana Kołodzieja 
to jest nazwisko, które było i jest nam znane. To jest 
człowiek zasłużony. Gdy dzisiaj się dowiadujemy 
w prostym przekazie, że pan Kołodziej nie uzyskał 
pozytywnej opinii, to musi budzić to nasze poważne 
zastrzeżenia i stąd te pytania. To nie może być tajem-
nicą. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:

Chciałbym zapytać, czy zdaniem komisji pan 
Kołodziej spełniał warunki, żeby wejść do Rady 
Instytutu Pamięci Narodowej, czy też były jakieś 
przeszkody.

(Senator Czesław Ryszka: Kolegium, nie rady.)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Zgadzam się z panem profesorem.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Przed podjęciem uchwały w sprawie powołania 

członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Senat może wezwać kandydatów do zło-
żenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania 
senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie panu Antoniemu Kazimierzowi Dudkowi?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja będę miał jednakowe pytanie do wszystkich 

kandydatów. Mianowicie czy panowie kandydaci 
uważają, że obecny katalog osób objętych lustracją 
należałoby powiększyć o przedstawicieli środowisk 
naukowych, pracowników uczelni państwowych, 
przedstawicieli mediów oraz ludzi kultury, którzy 
zajmują kierownicze stanowisko w instytucjach pu-
blicznych? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Antoni Dudek: Czy odpowia-
damy z miejsca, czy z mównicy?)

Oczywiście zapraszam na mównicę, ale jeżeli pan 
sobie życzy, to…

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiadając na pytanie pana senatora 

Jackowskiego, chciałbym powiedzieć, że z jednej 
strony rzeczywiście trzeba się zastanowić nad roz-
szerzeniem lustracji o te kategorie osób, o których 
pan senator powiedział – chociaż trzeba sobie zda-
wać sprawę, że w przypadku mediów mamy problem 
z definicją zawodu dziennikarza – a z drugiej strony, 
dla dobra procesu lustracji, trzeba się też zastanowić 
nad jej ograniczeniem. Chodzi o tę kategorię, która 
w istocie zatyka cały proces lustracyjny w Polsce, 
a mam tu na myśli kandydatów na radnych. Otóż 
dzisiaj mamy w IPN około 300 tysięcy niespraw-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pan Andrzej Kołodziej jest człowiekiem wielkich 
historycznych zasług. Wolne Związki Zawodowe, 
sierpniowy strajk w Stoczni Gdyńskiej – on jedno-
osobowo podniósł robotników Stoczni Gdyńskiej… 
Potem stan wojenny – zresztą myślę, że jego ży-
ciorys będzie tutaj jeszcze omawiany – a następ-
nie „Solidarność Walcząca”… Oprócz tego pan 
Andrzej Kołodziej jest autorem szeregu publikacji, 
w tym najlepszej monografii o Wolnych Związkach 
Zawodowych.

I zwracam się do pana sprawozdawcy z pytaniem. 
Czy za Andrzejem Kołodziejem głosował tylko sena-
tor Platformy Obywatelskiej, a wszyscy senatorowie 
PiS głosowali przeciw Andrzejowi Kołodziejowi?

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku, nie pamiętam, kto jak głoso-
wał. Można to ustalić w ciągu kilku minut na pod-
stawie protokołu. To nie jest imienne głosowanie, 
chociaż jest jawne. Nie mogę podać nazwisk, nie 
pamiętam.

(Senator Piotr Zientarski: Jawne.)
(Senator Grażyna Sztark: Jawne.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani marszałek Sztark. Proszę o pytanie.
Bardzo proszę o ciszę.

Senator Grażyna Sztark:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja jeszcze raz z takim samym pytaniem: dlaczego? 

I może to zabrzmi dosyć dziwnie, ale jestem osobą 
związaną z opozycją sierpniową. Dlatego mnie to boli 
i chyba jestem uprawniona do zadania tego pytania. 
Zapytam wprost: gdyby pana Andrzeja Kołodzieja nie 
wytypowała Platforma Obywatelska, zwiększyłoby 
to szansę wyboru pana Kołodzieja?

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku, proszę mnie zwolnić z tej od-
powiedzi, bo ona nie dotyczy przebiegu posiedzenia, 
tylko jest hipotezą pani senator, na którą ja nie potrafię 
odpowiedzieć.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)



70
21. posiedzenie Senatu w dniu 24 czerwca 2016 r. 

Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(kandydat A. Dudek) niejsze ze wszystkich, to jest nim edukacja historyczna 
społeczeństwa polskiego i to nie tylko młodzieży, choć 
przede wszystkim młodzieży. Stan wiedzy historycznej 
Polaków, i tych najmłodszych, i niestety także tych 
starszych, oceniam jako bardzo słaby. Musimy w dal-
szym ciągu to robić, bo instytut moim zdaniem sporo 
już na tym polu zrobił, tak naprawdę musimy robić 
znacznie więcej i to trzeba robić na różnych polach.

Podam jeden przykład. Mamy w tej chwili szansę, 
jeżeli ten projekt będzie kontynuowany przez nowe wła-
dze instytutu, stworzyć coś absolutnie nowatorskiego 
na skalę europejską, jeśli chodzi o edukację historycz-
ną. Mówię tu o budowanym centrum edukacyjnym 
IPN w Łodzi. W tej chwili jest już podpisana umowa 
z centrum „Natolin”, jest budynek. Tam się będzie pró-
bowało wykorzystać taką dość modną dzisiaj wśród 
młodzieży grę, nazywaną pokojami ucieczki, escape 
rooms, i połączyć to z edukacją historyczną. To jest ro-
dzaj interaktywnej gry, nie będę wchodził w szczegóły. 
W każdym razie jest to szalenie ważne, nowatorskie 
przedsięwzięcie, tyle że to oczywiście nie zastąpi wielu 
innych działań na polu edukacyjnym. Zatem edukacja.

Drugi obszar. Powiem wprost, że instytut musi 
sobie poradzić z samym sobą, bo trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego, że nowelizacja, która weszła w życie, 
oznacza, że instytut powiększa się, z 4 pionów, które 
były do tej pory, robi się 7 pionów. To jest w isto-
cie rzeczy niemal podwojenie w sensie wewnętrznej 
struktury organizacyjnej instytutu i instytut musi po 
prostu zgrać te piony. Musi tu być osiągnięty efekt 
synergii, a to będzie bardzo trudne.

I trzecie zadanie. W moim przekonaniu instytut 
został jednak zbudowany na fundamencie, jakim są 
archiwa. Dzisiaj połowa, ponad połowa pracowni-
ków instytutu to są archiwiści. Tak naprawdę trzecim 
wielkim zadaniem jest dalsze doskonalenie archiwum 
i jego rozwój.

Oczywiście to nie wyczerpuje ważnych spraw. 
Jest np. kwestia rozwinięcia pionu poszukiwań, który 
będzie nowym pionem, niejako rozwinięcia tych dzia-
łań, które już instytut prowadził, aczkolwiek bez for-
malnego upoważnienia ustawowego. Tych zadań jest 
znacznie więcej, ale te 3 najważniejsze to edukacja, 
osiągnięcie synergii w działaniu z nowymi pionami 
i udoskonalenie archiwów. Dziękuję.

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

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam pytanie do pana profesora Dudka i do 

pana profesora Wolszy, ponieważ obaj doskonale 

dzonych oświadczeń lustracyjnych, w mniej więcej 
60–70% to są oświadczenia tych, którzy kandydowali 
do rad wszystkich szczebli i nie zostali radnymi. To 
są tysiące ludzi. W moim przekonaniu ta kategoria 
powinna być z lustracji wyłączona, lustracji powinni 
podlegać wyłącznie ci, którzy zostali wybrani na rad-
nych, a w to miejsce powinna wejść znacznie mniejsza 
grupa, o której mówił pan senator. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę jeszcze chwilę pozostać, bo może będą 

pytania.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie?
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę o zadanie py-

tania.

Senator Jan Żaryn:
Ja też chciałbym zadać pytanie wszystkim kandy-

datom do kolegium. Ono brzmi tak samo. Czy każdy 
z panów mógłby podać takie 3 obszary, tematy, ogra-
niczając do 3 ze względów czasowych, które wydają 
się panom najistotniejsze w związku z kompetencjami 
instytucji, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, w kon-
tekście zmienionej ustawy oraz w kontekście rzeczywi-
stości, która być może jest ulokowana gdzie indziej niż 
zmiany tejże ustawy? Czy w związku z tym Instytut 
Pamięci Narodowej powinien podjąć jeszcze inne wy-
zwania, które dziś już są widoczne, a jeszcze nie zo-
stały ogarnięte prawem? Mówię o tym, ponieważ to 
jest instytucja stale rozwijająca się i niewątpliwie jej 
kompetencje będą rosły. W związku z tym jako człon-
kowie kolegium panowie są predestynowani do tego, 
żeby z jednej strony patrzeć wizyjnie w związku z obo-
wiązującym prawem, ale także wizyjnie w stosunku 
do przyszłości, którą będziecie formułować, wnosząc 
również o ewentualne przemiany systemowe i ustawo-
we. A więc proszę o wskazanie w obydwu obszarach, 
w wizji dalszej i w wizji bieżącej, osadzonej w obecnym 
prawie, 3 priorytetów dla Instytutu Pamięci Narodowej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Jeśli chodzi o priorytet pierwszy, bo to jest moim 

zdaniem najbardziej fundamentalne zadanie, najważ-
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(senator B. Borusewicz) jednak uwzględnione. Dla mnie pewnym symbolem 
tego, czego w tej nowelizacji zabrakło, jest kwestia 
struktury terytorialnej instytutu. Jak państwo może 
się orientujecie, Instytut Pamięci Narodowej ma swoje 
oddziały i delegatury, ale one są zorganizowane nie 
według kryteriów podziału administracyjnego kraju 
na 16 województw, tylko według apelacji sądowych. 
To powoduje, że na przykład Mińsk Mazowiecki jest 
w lubelskim oddziale IPN. Jest to bezsensowne. Byłoby 
znacznie rozsądniej, gdyby organizacja terytorialna 
IPN odpowiadała organizacji terytorialnej państwa 
polskiego. Niestety tak się nie stało. Liczę, że przy 
jakiejś kolejnej nowelizacji zostanie to wprowadzone.

To tyle w największym skrócie. Oczywiście mógł-
bym to ciągnąć dłużej, ale nie chcę wchodzić w szcze-
góły, bo jest to bardzo skomplikowana nowelizacja, 
obejmująca ogromną liczbę punktów. To były moje 
najważniejsze oceny. Tak że dostrzegam zalety i wady 
tej nowelizacji.

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

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Kandydaci, moje pytanie jest może pro-

stackie. Co zdaniem państwa jest lepsze dla państwa, 
państwa jako kandydatów, ale też dla szerokiego spo-
łeczeństwa: typowanie was jako kandydatów przez 
polityków czy też, tak jak było do tej pory, przez 
instytucje naukowe?

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Panie Senatorze, poprzedni system zakładał, można 

powiedzieć, podwójną selekcję. Najpierw kandydaci 
zgłaszali się do tzw. zgromadzenia elektorów, które 
było powoływane przez rady wydziałów dysponują-
cych prawem habilitowania z historii. Było dwudziestu 
kilku takich elektorów i ci elektorzy, jak wiadomo, 
przeprowadzali selekcję i przedstawiali parlamentowi 
podwójną liczbę kandydatów. Później Senat też miał 
prawo decyzji, tyle tylko że… Można powiedzieć, że 
jest pewna analogia. Dzisiaj macie państwo wybrać 2 
z 4 i podobnie byłoby w starym systemie. Różnica pole-
ga na tym, że dzisiaj zostaliśmy zgłoszeni nie przez śro-
dowisko historyczne, tylko przez kluby odpowiednio 
Platformy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak: 

znają funkcjonowanie instytutu, także jego funkcjo-
nowanie zgodnie ze starą ustawą. 

Chciałbym zapytać, jak oceniają panowie zmiany 
wprowadzone przez nową ustawę.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Mam ambiwalentny stosunek do tej nowelizacji, 

nie ukrywałem tego. Ona na pewno ma dobre, jasne 
punkty. Do najjaśniejszych zaliczam, po pierwsze, 
likwidację zbioru zastrzeżonego. Ja, jako członek 
rady, i cała rada zabiegaliśmy o to, ale niestety po-
przednie kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego było dość asertywne, jeśli chodzi 
o nasze postulaty w tym zakresie. Państwo senato-
rowie możecie tego nie wiedzieć. Generalnie zbiór 
zastrzeżony jest depozytem służb specjalnych w IPN. 
Poszczególne służby mają swoje części tego zbio-
ru, o różnych wielkościach. Największa część, po-
nad 60% zbioru zastrzeżonego, należy do Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc w tym przy-
padku szef ABW jest najważniejszym partnerem. 
Likwidacja zbioru zastrzeżonego to niewątpliwie 
jasny punkt. 

Niewątpliwie bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
usankcjonowanie w końcu działań, które instytut pro-
wadził w zakresie poszukiwań, ekshumacji, iden-
tyfikacji ofiar zbrodni komunistycznych. Robił to 
w istocie rzeczy nie na podstawie ustawy, tylko za 
pomocą śledztw prokuratorskich. Teraz zostanie to 
usankcjonowane i jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Jednak nie kryję tego, że moje wątpliwości bu-
dzi – ale to czas pokaże, może okaże się, że jest to 
dobre rozwiązanie, więc nie chcę tego przesądzać 
w tej chwili; jest to wielkie wyzwanie – efekt likwi-
dacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Otóż w tej chwili kompetencje tej instytucji zosta-
ły podzielone między Instytut Pamięci Narodowej 
a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Mam 
nadzieję, że nie zostanie to wykorzystane przez na-
szych przeciwników za granicą – mówię tu o Federacji 
Rosyjskiej – do pewnych działań związanych z fak-
tem, że umowy dotyczące polskich cmentarzy na 
terenie Rosji były podpisywane przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Teraz strona rosyjska 
może powiedzieć, że nie ma tego podmiotu. Obawiam 
się, że nie do końca wzięto to zagrożenie pod uwagę.

No i nie kryję, że według mnie zabrakło w tej nowe-
lizacji pewnych rozwiązań, szkoda, że nie zostały one 
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(kandydat A. Dudek) poziomie, powiedziałbym, niższym niż polityczny. Tu 
jest potrzeba wymiany studentów, kontaktów nauko-
wych, kontaktów kulturalnych. I trzeba do tego stop-
niowo dążyć, próbując uświadomić stronie ukraińskiej, 
że wspomniany problem jest. Niemniej jednak ja nie 
kryję, że jestem przeciwnikiem… Niektórzy uważają, 
że nie tędy droga. Nie kryję, że jestem w sporze z tymi, 
którzy uważają, że Polska powinna po prostu wykorzy-
stać pewną przewagę geopolityczną, którą ma dzisiaj 
nad Ukrainą, po to, żeby postawić Ukraińców pod 
ścianą i powiedzieć: jeżeli nie zaakceptujecie natych-
miast pewnych kwestii, to przestaniemy was wspierać 
w sprawach bieżących. Ja uważam, że nie tędy dro-
ga. Ja uważam, że z Ukraińcami trzeba rozmawiać 
stanowczo, trzeba zdecydowanie bronić swoich racji, 
natomiast nie można stawiać Ukraińców pod ścianą, 
bo moim zdaniem to będzie tylko prezent dla Federacji 
Rosyjskiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer, proszę o pytanie.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Profesorze! Szanowni 

Państwo! To pytanie adresuję również do wszyst-
kich pozostałych kandydatów do kolegium. Panie 
Profesorze, mając na uwadze rozwój edukacji histo-
rycznej, polityki historycznej, korzystając z tego, że 
pan profesor wiele lat pracował w IPN i funkcjonował 
również w kolegium, zapytam o pana punkt widzenia 
na temat struktury organizacyjnej IPN.

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Antoni Dudek: Tak?)

Czy w tej chwili ta struktura organizacyjna jest 
optymalna, czy można by ją rozszerzyć? Powiem 
konkretnie o przypadku Częstochowy. Częstochowa, 
jako dwunaste miasto w Polsce pod względem liczby 
mieszkańców, straciła swój oddział IPN, co jest stratą 
dla środowisk, które chcą, że tak powiem, podtrzy-
mywać walor edukacji historycznej. Czy możemy 
rozmawiać… Czy w IPN analizuje się lub w przy-
szłości będzie się analizowało rozwój struktury or-
ganizacyjnej, mając na względzie uwarunkowania 
lokalne? Bardzo dziękuję.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Panie Senatorze, na razie instytut, powiedział-

bym, rozrasta się w sensie zakresu kompetencji, 

opowiadałem się jednak za pozostawieniem pewnego 
wpływu środowiska akademickiego, historycznego 
na wyłanianie władz instytutu, ale Sejm zdecydował 
inaczej i ja to uznaję. Tym bardziej że to rozwiązanie 
funkcjonowało od 2010 r. Wcześniej obowiązywał 
system, w którym decydowali wyłącznie parlament 
i prezydent. Więc powiadam: została dokonana zmia-
na, ja ją szanuję. Jestem zwolennikiem pewnej, moż-
na powiedzieć, ciągłości działania państwa polskiego 
i dlatego tak bardzo mi zależy na funkcjonowaniu 
Instytutu Pamięci Narodowej, nie tylko w wymiarze 
jednej kadencji parlamentu, lecz także w wymiarze 
dłuższym. I mam nadzieję, że mimo jego burzliwej 
historii, instytutowi uda się przetrwać kolejne zawi-
rowania, które niewątpliwie nastąpią.

Tak jak mówię, ja byłem jednak zwolennikiem 
prawa pewnego środowiska akademickiego do wyła-
niania kandydatów na kandydatów. No, ale skoro tego 
nie ma, to godząc się tutaj kandydować, automatycz-
nie zaakceptowałem nowy system.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Stanisławek, proszę o pytanie.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana profesora. Jak pan profe-

sor skomentowałby list polityków PiS do Ukraińców 
w sprawie siedemdziesiątej trzeciej rocznicy zbrodni 
wołyńskiej i ostrą reakcję szefa ukraińskiego IPN, 
pana Wiatrowycza? Dziękuję.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Rzeczywiście, jest, jak wiadomo, potężny, histo-

ryczny problem w relacjach polsko-ukraińskich. Część 
tego problemu stanowi rzeczywiście szef ukraińskie-
go IPN, pan Wiatrowycz, który reprezentuje kręgi, 
powiedziałbym, takiego radykalnego ukraińskiego 
nacjonalizmu. Niemniej jednak w moim przekonaniu 
trzeba z Ukraińcami rozmawiać. Uważam, że ten list 
był dobrym posunięciem. Trzeba się jednak liczyć też 
z tym, że w sprawach tego typu, jak dialog historycz-
ny z Ukraińcami czy w ogóle między narodami, nie 
można oczekiwać efektów w ciągu miesięcy ani lat, 
tylko raczej dekad. I moim zdaniem próby przyśpiesza-
nia procesu pojednania mogą się nie udać, dlatego że 
istotniejsze są w moim przekonaniu działania na takim 
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(kandydat A. Dudek) Senator Mieczysław Golba:

Panie Profesorze, ja mam pytanie jak gdyby uzu-
pełniające do pytania pana profesora Stanisławka, 
który przed chwilą zapytał o sprawę listu, jakim my-
śmy odpowiedzieli politykom ukraińskim. Mam do 
pana to pytanie, dlatego że niedługo będziemy podej-
mować jako parlament pewną decyzję w tej sprawie. 

Czy według pana powinniśmy podjąć tę decyzję 
w drodze uchwały, czy może ustawą załatwić ten temat? 
Bo z pana wypowiedzi wynika, że powinniśmy mówić 
stanowczo, jednoznacznie, zdecydowanie. Ja mówię to 
tutaj dlatego, że jeśli nie przytniemy tego dzisiaj, to – 
i wiemy o tym – tych pomników będzie coraz więcej i ta 
ideologia będzie się na Ukrainie rozszerzać. Widzimy, 
że tych pomników powstaje już bardzo dużo, w szcze-
gólności Stepana Bandery, tak nazywane są ulice itd. 
No i wiemy, jak się zachował parlament ukraiński, wie-
my, że czołowi politycy na czele z panem prezydentem 
Ukrainy niejako wpajają młodym pokoleniom to kłam-
stwo. W szczególności chodzi mi o to, że gdy będziemy 
robić – no, okej – wymianę studentów, to czy my przeko-
namy ich do tego, że skoro oni w swoim państwie mają 
jako bohaterów narodowych tych zbrodniarzy, ja bym 
powiedział: terrorystów… Czy my damy radę odciągnąć 
ich w ten sposób później jak gdyby od tamtej ich prawdy? 
I czy my w związku z tym mamy, powinniśmy mieć jako 
państwo stanowisko jasne i czy powinniśmy załatwić to 
uchwałą czy ustawą? Takie jest główne pytanie.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Ja nie chciałbym radzić parlamentowi, czy ma o czymś 

decydować w drodze uchwały, czy ustawy. Ale wydaje 
mi się, że ustawa to nie jest właściwy kierunek, sposób 
rozwiązania tej kwestii. Jeśli już, to uchwała, bo to uchwa-
ła jest formą zajmowania stanowiska przez parlament.

Ale, tak jak powiedziałem, ja nie spodziewam się, 
żeby w tej sprawie doszło do jakiegokolwiek przełomu 
w najbliższych latach. To znaczy moim zdaniem wszy-
scy ci, którzy wierzą, że uda się ten proces rzeczywi-
ście mający miejsce na Ukrainie zatrzymać uchwałą 
czy ustawą, są mało realistyczni. W moim przekonaniu 
tu jest potrzebny długofalowy program oddziaływa-
nia na stronę ukraińską, i to taki, który będzie efek-
tem pewnego porozumienia politycznego wewnątrz 
Polski, aby nie było tak, że po zmianie rządu zmienia 
się kierunek polityki wobec Ukrainy. To właśnie byłoby 
bardzo ważne… Nie wiem, czy to jest możliwe wobec 
obecnej temperatury sporu politycznego, ale w moim 
przekonaniu nam są potrzebne naprawdę długofalowe 
programy działania obliczone na naprawdę długie lata.

które ma podejmować. Przybyły dwie nowe: usank-
cjonowane zostały poszukiwanie i identyfikacja 
ofiar zbrodni komunistycznych oraz upamiętnianie 
miejsc pamięci, część kompetencji dawnej rady 
ochrony.

Jeśli chodzi o rozbudowę terytorialną, to ja uwa-
żam, że to jest oczywiście kwestia budżetu. Jest dla 
mnie jednak oczywiste – przed chwilą o tym mówi-
łem – że instytut powinien mieć oddziały we wszyst-
kich miastach wojewódzkich, a następnie tworzyć 
delegatury, na miarę swoich możliwości finansowych, 
w miastach wielkości Częstochowy. Tak, jeśliby to 
ode mnie zależało, to… Moim marzeniem byłoby, 
żeby miasta tej wielkości miały też delegatury in-
stytutu. Ale oczywiście to jest kwestia środków fi-
nansowych.

Jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną, to jest 
pewien problem. I tu znowu nawiążę do pytania – 
tego wątku już nie rozwijałem – o to, czego w usta-
wie, w tej ostatniej nowelizacji nie rozwiązano. To 
jest problem pionu śledczego. Otóż dzisiaj mamy 
do czynienia z sytuacją, w której formalnie jed-
nym z pionów Instytutu Pamięci Narodowej jest 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, ale w istocie rzeczy ona jest całko-
wicie oddzielona od instytutu. Dlatego że prezes 
instytutu… Właściwie jedyną jego kompetencją, 
jak wynika z ustawy, jest wypłacanie prokura-
torom pensji i zapewnienie im miejsc pracy. Nie 
ma on jednak żadnego wpływu na działalność 
pionu śledczego, podobnie zresztą jak kolegium, 
które ma się ukonstytuować. Dawna rada mia-
ła jeszcze prawo opiniowania polityki ścigania, 
ale już obecne kolegium nie ma, w ogóle nie ma 
w kompetencjach kolegium jakiegokolwiek upraw-
nienia w odniesieniu do pionu śledczego. I to rodzi 
wątpliwość o sens takiego rozwiązania w sytuacji, 
kiedy pion śledczy jest w całości podporządko-
wany prokuratorowi generalnemu – czego ja nie 
kwestionuję, bo uważam, że to jest dobre rozwią-
zanie, tylko że w takim razie być może pion śled-
czy IPN powinien stać się, na wzór prokuratury 
wojskowej, częścią Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Bo on dzisiaj jest częścią IPN, ale tylko z nazwy, 
a realnie jest tak, że ja nie widzę tutaj żadnego 
związku i możliwości wpływania. I to jest też 
przykład zmian, które, moim zdaniem, powinny 
być rozpatrywane, jeżeli dojdzie do kolejnej no-
welizacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Golba. Proszę o pytanie.
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(kandydat A. Dudek) politykę historyczną. Powinniśmy się raczej orien-
tować na kraje demokratyczne, które są naszymi 
sojusznikami, a nie kraje, które są naszymi przeciw-
nikami i w których poziom demokracji budzi wąt-
pliwości. A więc z tych krajów demokratycznych dla 
mnie… Niewątpliwie to, co robią Francuzi, Niemcy 
i Brytyjczycy, to jest, powiedziałbym, najbardziej 
aktywna polityka historyczna w skali europejskiej. 
Na drugim biegunie są Rosjanie. Ale ja nie chciał-
bym kopiować żadnego modelu wprost, zwłaszcza że 
my mamy inną historię. W innych krajach nie ma… 
Chociaż w Niemczech jest odpowiednik naszego IPN, 
więc można powiedzieć, że w największym stopniu 
moglibyśmy korzystać z doświadczeń niemieckich. 
Uważam jednak… Powiem nieskromnie, ale taka jest 
ocena specjalistów w Europie, że dzisiaj polski IPN 
jest lepiej oceniany niż niemiecki urząd pełnomoc-
nika do spraw Stasi, czyli dawny tzw. Urząd Gaucka. 
Dlaczego? No dlatego, że myśmy bardzo rozwinęli 
działalność pozaarchiwalną, w obszarze polityki hi-
storycznej, czego ten niemiecki urząd nie zrobił, ale 
Niemcy mają jeszcze wiele innych instytucji, które 
zajmują się polityką historyczną. No więc ja bym 
nie chciał przenosić żadnego modelu, chciałbym na-
tomiast wykorzystać pewne doświadczenia, a także 
wymyślać własne rzeczy. I dla mnie przykładem… 
Jestem przekonany, że jeżeli to centrum edukacyjne 
w Łodzi zacznie działać, tak jak jest to planowane, to 
prawdopodobnie do nas będą przyjeżdżać fachowcy 
z różnych krajów i kopiować nasz model, bo to spotka 
się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, to powiem tak: 
ja bym bardzo chciał, żeby były sukcesy przede 
wszystkim na polu edukacyjnym. Nie ukrywam, 
że dla mnie ten obszar jest mimo wszystko najważ-
niejszy. Oczywiście szalenie ważne są również, nie 
wiem, ekshumacje, upamiętnianie itd. Ale co nam 
da upamiętnienie choćby najwspanialszych polskich 
bohaterów, gdy większość społeczeństwa nie będzie 
wiedziała, o kogo chodzi i o co chodzi? A zatem edu-
kacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Jeżeli chodzi 
o działania w obszarze internetu, to uważam, że nam 
jako radzie – i tu biję się w piersi – i obecnemu pre-
zesowi Kamińskiemu rzeczywiście nie udało się… 
Mam na myśli np. telewizję internetową IPN. Tego się 
nam rzeczywiście nie udało zrobić z jednego prostego 
powodu – to są bardzo kosztowne sprawy. Wszystkie 
przedsięwzięcia dotyczące przestrzeni internetowej to 
bardzo kosztowne sprawy, z czego państwo senato-
rowie zapewne zdajecie sobie sprawę. Reasumując: 
edukacja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Żaryn. Proszę o zadanie pytania.

Ja jednak naprawdę rozumiem, że myślenie po-
lityczne jest trochę inne. Ja jestem politologiem, nie 
jestem politykiem, więc rozumiem intencję, że gdy 
nadchodzi rocznica, to coś trzeba zrobić. Ale na-
prawdę idąc tą drogą, nie osiągnie się moim zdaniem 
spodziewanego efektu. Co nie znaczy, że nie należy 
nic robić. Oczywiście należy to robić, uchwała jest 
potrzebna, ale, jak powiadam, nie spodziewałbym 
się po tym szybkiego efektu, dlatego że Ukraina też 
jest w tej sprawie podzielona. Tak jak państwo na tej 
sali jesteście w tej sprawie podzieleni, tak i Ukraińcy 
są podzieleni. I my musimy tam szukać sojuszników 
wśród tych, którzy wierzą – a są tacy Ukraińcy – że 
Stepan Bandera to niekoniecznie najlepsza postać na 
ikonę państwowości ukraińskiej. My musimy z nimi 
szukać porozumienia. Wiadomo, że nie przekonamy 
wszystkich. Ważne jednak, żebyśmy przekonali istot-
ną ich część – tę, która tam przeważna. Tyle z mojej 
strony.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytania do pana…
Pan senator Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To jest pytanie, które kieruję również do pozosta-

łych kandydatów. Wiele państw prowadzi bardzo ak-
tywną politykę historyczną, nie żałując ani środków, 
ani grosza na taką politykę, na budzenie świadomości 
narodowej, na politykę edukacyjną. 

Zdaniem pana model którego państwa zasługuje 
na to, żeby go uznać za wzorcowy, taki, który można 
by w jakiś sposób powielać albo próbować niektóre 
jego elementy zastosować w działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej po to, żeby przyniósł najbardziej 
oczekiwane efekty?

I drugie pytanie. Sytuacja hipotetyczna: staje pan 
tutaj… Wyobraźmy sobie, że przedstawia nam tutaj 
sprawozdanie pod koniec kadencji. Co uznałby pan – 
gdyby udało się panu do tego doprowadzić – za sukces 
pana mijającej kadencji w kolegium? Dziękuję bardzo.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to jest kilka kra-

jów w Europie, które prowadzą bardzo aktywną 
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wiem, wynika, że profesora Grossa już nigdy później 
nie zaproszono.

Czy były inne sytuacje? Ja powiem tak: był np. 
moment pochówku generała Jaruzelskiego i prezes 
Kamiński zareagował; rada też mogła zareagować. 
Rada zbiera się nieco rzadziej, a sprawa była dość 
pilna, więc rada wtedy publicznie nie zareagowała, ale 
prezes Kamiński zareagował w imieniu instytutu. Ja 
nie potrafię pokazać innych takich ewidentnych przy-
padków, jeśli chodzi o obszar polityki historycznej, 
uważam jednak, że rzeczywiście zbyt słabo prote-
stowaliśmy np. w sytuacji, w której Instytut Pamięci 
Narodowej tracił budynek swojej centrali. Myśmy 
wtedy wysłali list do premiera Tuska, i ja postulo-
wałem, żeby to był list otwarty, niestety zostałem 
przegłosowany, koledzy z rady uważali, że po prostu 
nie należy eskalować napięcia. No ale okazało się, że 
jednak może należało zastosować ten list otwarty. 
To są jednak takie błędy, powiedziałbym, bardziej 
techniczne, organizacyjne. I nie uważam, żeby in-
stytut w ostatnich latach popełnił jakieś zasadnicze 
błędy, jeśli chodzi o politykę. Można dyskutować 
o pewnych książkach. Wiem, że niektóre książki wy-
dane przez instytut budzą kontrowersje. Ale ja chcę 
przypomnieć, że instytut wydaje około 200 książek 
rocznie, no i niektóre z nich zawsze będą budziły 
kontrowersje, będą uważane za przechylone w jedną 
bądź w drugą stronę. Moim zdaniem tu akurat bronił-
bym prawa instytutu do wydawania kontrowersyjnych 
książek, nawet takich, które nie do końca mieszczą się 
w głównym nurcie polityki historycznej, jaką prowa-
dzi IPN. Chodzi tu o pluralizm naukowy. Oczywiście 
nie może… I moim zdaniem instytut nigdy nie wydał 
ani jednej książki, która gloryfikowałaby dyktaturę 
komunistyczną, takiej książki nie ma. Są różne ujęcia 
tematu historii najnowszej, także z tej perspektywy 
ideologicznej, której możemy nie podzielać – ale one 
mogą się ukazywać, w moim przekonaniu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki, proszę o pytanie.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Profesorze, mam 2 pytania. W swojej wy-

powiedzi na początku zwracał pan uwagę na niski 
poziom wiedzy historycznej, ogólnie nazwijmy, 
w społeczeństwie, zarówno wśród dorosłych, jak 
i wśród młodzieży. Ja bym chciał się dowiedzieć, 
jak wynika z pana doświadczenia akademickiego 
i z pana doświadczenia w pracy takiej instytucji jak 
IPN, jakie są przyczyny, pana zdaniem, bądź jakie są 

Senator Jan Żaryn:

Ja znów chciałbym zadać pytanie skierowane do 
wszystkich kandydatów. I mam nadzieję, że odpowie-
dzi usłyszymy też od wszystkich. Nie ukrywam, że 
to pytanie jest intencjonalnie w jakiejś mierze takie… 
W każdym razie chodzi o to, że polityka historyczna 
na pewno jest zadaniem wiodącym Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

Czy mógłby pan powiedzieć, jaka sytuacja 
w przeszłości Instytutu Pamięci Narodowej – nie 
teoretyczna, tylko rzeczywista – była dla pana sy-
tuacją, w której na pewno trzeba było powiedzieć 
non possumus, a się nie powiedziało? Powiem może 
konkretnie… Zresztą ja publicznie wyrażałem nie 
tylko niepokój, ale niezgodę na to, żeby zapra-
szać tego człowieka do instytutu, który nazywa 
się Instytutem Pamięci Narodowej. Uważam, że 
zaproszenie pana profesora Jana Tomasza Grossa 
to była taka sytuacja, w której IPN powinien po-
wiedzieć: non possumus. Uważam, że ten człowiek, 
który dopuścił się pogwałcenia podstawowych 
prawd warsztatowych i podstawowych kanonów 
sztuki naukowej, no, nie powinien być honoro-
wany przez instytucję, która nazywa się Instytut 
Pamięci Narodowej. Nie twierdzę, że ten przykład 
jest jedyny i najsłuszniejszy. Ale chciałbym się 
dowiedzieć, czy pana zdaniem była taka sytuacja 
w dziejach IPN, że IPN zbłądził w prowadzeniu 
polityki historycznej, gdy powinien był powiedzieć 
non possumus, a tego nie zrobił.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Ja myślę, że ten przypadek, który pan senator omó-

wił, to jest przykład takiej właśnie sytuacji. Ja się 
z nim zgadzam. Ja generalnie uważam, że zaproszenie 
profesora Grossa było błędem. Chcę tylko doprecy-
zować, że sytuacja wyglądała w ten oto sposób, że on 
nie został zaproszony na konferencję, której wyłącz-
nym organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej, 
tylko była to konferencja organizowana przez 3 pod-
mioty, w tym Centrum Badań nad Zagładą Żydów 
Polskiej Akademii Nauk, i to ich gościem był Gross. 
Uważam, że instytut powinien był wtedy odmówić 
dalszej organizacji konferencji, ale organizatorzy 
uznali, że jednak zdecydują się na to, żeby profesora 
Grossa zaprosić jako gościa owego Centrum Badań 
nad Zagładą Żydów. No i Gross rzeczywiście znalazł 
się w centrum konferencyjnym IPN – co było błędem. 
My o tym później dyskutowaliśmy i w moim przeko-
naniu prezes Kamiński zrozumiał ten błąd. Z tego, co 
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(senator J. Rusiecki) współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Nie kryję, że ta współpraca układała się nie najlepiej 
w minionych latach, choć różnie w różnych okresach. 
Mam jednak wrażenie, że dzisiaj pani minister jest 
bardzo zorientowana na instytut i że ta współpraca 
przyniesie konkretne efekty, oczywiście w postaci 
konsultacji dotyczącej pewnych programów, bo IPN 
nie może niczego narzucać. Ja bym się bardzo bał, 
gdyby instytut miał przybrać formę takiego urzędu 
państwowego, który ma edukować pozaszkolnie, i to 
przymusowo. Nie, ja myślę, że instytut powinien po 
prostu służyć pomocą szkołom – i to robi. Robi to 
oczywiście w pewnym stopniu; uzależnione to jest 
od jego możliwości budżetowych, organizacyjnych. 
Wracamy tutaj do kwestii podziału terytorialnego. 
Otóż znacznie łatwiej jest pomóc w dużych miastach, 
gdzie są oddziały instytutu, trudniej jest tam, gdzie 
są delegatury, bo to są małe zespoły. Z kolei tam, 
gdzie nie ma żadnych komórek instytutu, znacznie 
trudniej jest udzielić pomocy. I tu też się kłania ten 
nieszczęsny podział terytorialny. Mińsk Mazowiecki 
podlegający pod oddział lubelski… Bardzo by tutaj 
pomogła właśnie zmiana podziału administracyjnego 
instytutu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Profesorze, mam pytanie. Powracam w nim 
do kwestii ludobójstwa, które Ukraińcy popełni-
li na polskim narodzie na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Czy uważa pan, że instytut w swoich 
dotychczasowych działaniach przywiązywał odpo-
wiednio dużą wagę do tego zakresu, zarówno w kwe-
stiach edukacyjnych, wydawniczych, jak i badaniach 
archiwistycznych?

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:

W moim przekonaniu zrobiliśmy w tym obszarze 
naprawdę bardzo dużo. Zaczęło się, jak pamiętam, 
od pierwszego pakietu edukacyjnego, który powstał 
jeszcze w 2002 r.; to był właściwie początek. Później 
było wiele konferencji. Co ważne, we współpracy 
z archiwum ukraińskim była i jest wydawana se-
ria dokumentów dotyczących relacji polsko-ukra-
ińskich, wydawana nie tylko po polsku, ale i po 

bariery przed tym, żeby tę sytuację zmienić. To jest 
pierwsze pytanie.

A drugie pytanie dotyczy tego, jak pan ocenia 
relacje Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej w zakresie budowy programu 
wiedzy historycznej na poziomie gimnazjum i na 
poziomie ponadgimnazjalnym. Co by tu należało 
uczynić, żeby nastąpiła poprawa? Dziękuję bardzo.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Antoni Dudek:
Można powiedzieć, że oba pytania pana senatora 

się ze sobą wiążą, dlatego że moim zdaniem głów-
ną przyczyną słabej wiedzy historycznej młodych 
Polaków jest oczywiście sposób nauczania historii 
w szkołach. To, moim zdaniem, powoli się poprawia, 
jednak mamy czy mieliśmy trwający kilkanaście lat 
okres, w którym tak naprawdę nie uczono w ogóle 
historii drugiej połowy XX wieku, nauka kończyła się 
na II wojnie światowej. W efekcie młodzi ludzie, jeśli 
się starali, to coś tam wiedzieli o rozbiciu dzielnico-
wym, natomiast powojenne dzieje Polski były dla nich 
kompletnie nierozpoznane. Ja się z tym nieustannie 
stykałem jako wykładowca akademicki przy okazji 
kolejnych roczników. To się w tej chwili poprawia, bo 
rzeczywiście… Ale też częściowo tylko, bo np. pierw-
sza klasa liceum to jest rzeczywiście nauka wyłącznie 
historii XX wieku, ale później ta część, która wybiera 
profil niehumanistyczny, już w ogóle historii nie ma. 
Tak więc moim zdaniem potrzeba po prostu więcej 
lekcji historii w szkołach. Ale też trzeba pracować 
z nauczycielami, bo powiedzmy sobie jasno… I to 
jest znacznie trudniejsze, bo paradoksalnie już łatwiej 
zmienić programy, znacznie trudnej jest rzeczywiście 
przeszkolić nauczyciela, a nauczyciele tych tematów 
nie chcą… Dlaczego? No, jak oni studiowali, to ich 
tego nie uczono, ich uczono zazwyczaj historii do 
II wojny światowej. W związku z tym oni niechętnie 
wchodzą w te tematy, zwłaszcza że są one kontrower-
syjne politycznie. I dlatego IPN od początku starał się 
na dużą skalę współpracować z nauczycielami, tzn. 
ze szkołami i z uczniami też, ale myśmy uznali, że 
przede wszystkim musimy się skoncentrować na na-
uczycielach. Było wiele programów kierowanych pod 
adresem nauczycieli przez Biuro Edukacji Publicznej, 
realizowano je przez te kilkanaście lat. Oczywiście ich 
skala była też uzależniona od chęci nauczycieli. To, 
że IPN przedstawiał różne oferty, nie oznaczało, że ci 
nauczyciele będą chcieli je podejmować; reakcje były 
bardzo różne. Dzisiaj oczywiście liczy się kwestia 
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(kandydat A. Dudek) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję panu profesorowi.
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Antoni Dudek: Dziękuję.)

(Oklaski)
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie panu Andrzejowi Romanowi Kołodziejowi?
(Senator Czesław Ryszka: Były już zadane py-

tania.)
Ja wiem, ale proszę… Jeszcze raz zadaję to pytanie, 

bo do teraz zadawaliśmy pytania pierwszemu kandy-
datowi, a teraz proszę o zadanie pytań kolejnemu.

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
Zapraszam do mównicy.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Andrzeju – no, oficjalnie muszę się zwrócić – 

oprócz tych zasług historycznych, o których już mówi-
łem, największa pana zasługa jest taka, że zrobił pan jed-
noosobowo strajk w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni 
w sierpniu 1980 r. Proszę powiedzieć, czy oprócz tego 
pan pisze, zajmuje się badaniami, jeśli tak, to jakie to 
były badania, historycznymi dotyczącymi tego okresu?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Andrzej Kołodziej:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
To historia te takie działania… Tak jakoś przy-

szło mi żyć w bardzo interesujących czasach, mia-
łem trochę czynny udział w wydarzeniach. No, na 
tyle czynny, że dzięki temu mogłem się znaleźć tutaj, 
w Senacie wolnej Polski.

Po tym aktywnym działaniu zajmuję się ścisłą 
współpracą z Instytutem Pamięci Narodowej, głów-
nie w dziedzinie edukacji i to – może jest to rów-
nież odpowiedź na jedno z pytań – uważam za jed-
ną z najważniejszych rzeczy dla Instytutu Pamięci 
Narodowej. Bo na tym polu braki są ogromne, nie 
tylko oczekiwania młodych ludzi są coraz większe, 
ale brakuje też kadry do nauczania. Nauczyciele nie 
znają historii, nie chcą się nią zajmować, nie uczą 
historii młodzieży i nie mają pomocy państwa. To 
jest ta część pośrednia.

Prowadzę Fundację „Pomorska Inicjatywa 
Historyczna”. To są publikacje moje własne, ale 
i tej fundacji. I ta nasza fundacja wypełnia lukę, 
która moim zdaniem jest pomiędzy Instytutem 

ukraińsku. A więc w moim przekonaniu instytut 
zrobił sporo. Czy mógł zrobić więcej? Tak, z całą 
pewnością mogliśmy zrobić więcej. Problem dotyczy 
też specjalistów. Otóż żeby to robić i żeby podejść 
rozsądnie do tych spraw, trzeba mieć ludzi, którzy 
mają bardzo dużą wiedzę, poczynając od biegłej 
znajomości ukraińskiego, a wbrew pozorom takich 
ludzi nie ma zbyt wielu. W moim przekonaniu to jest 
kwestia… Zresztą podobnie było – zrobię analogię 
– z badaniami nad okupacją hitlerowską, okupacją 
niemiecką. Otóż w latach dziewięćdziesiątych został 
jakby przerwany pewien proces badawczy i nagle 
się okazało, że jest problem z badaczami, którzy by 
znali niemiecki i mieli odpowiednie przygotowanie, 
bo na uczelniach właściwie przestano w ogóle tym 
obszarem się zajmować i edukować w tym kierunku. 
A więc to jest problem, który w przyszłości… To zna-
czy jest to pewne wyzwanie, a rozwinięcie tego rze-
czywiście nastąpiłoby we współpracy z Ukraińcami. 
W moim przekonaniu szczególne zadanie spoczywa 
tu na oddziale rzeszowskim instytutu, bo on z natury 
rzeczy musi wziąć na siebie ten ciężar. Podobnie 
jest na przykład z oddziałem szczecińskim, jeśli 
chodzi o kwestię relacji z Niemcami. Moim zdaniem 
w tej sprawie jest sporo do zrobienia, jednak, jak 
powiadam – jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem 
na początku – nie należy się tu spodziewać efektów 
w ciągu miesięcy ani nawet lat. To jest naprawdę 
niezwykle mozolny proces, który my musimy pro-
wadzić bardzo ostrożnie. Teraz działa specjalna ko-
misja polsko-ukraińska, komisja historyków, którą 
powołał polski IPN i ukraiński instytut. Mnie nie ma 
w tej komisji, ale rozmawiałem z kolegami, którzy 
tam zasiadają. I oni wyraźnie mówią, że ten dialog 
jest bardzo trudny. Była mowa tutaj o szefie ukraiń-
skiego instytutu, UIPN, panu Wiatrowyczu, jednak 
bardzo wielu innych ludzi, bardzo wielu historyków 
ukraińskich nie chce przyjąć do wiadomości faktu 
ludobójstwa na Wołyniu; za wszelką cenę usiłują to 
wytłumaczyć na różne sposoby, wbrew ewidentnym 
faktom historycznym. Jednak, jak mówię, nie są to 
wszyscy historycy ukraińscy. Musimy się skoncen-
trować na tej części historyków ukraińskich i na 
tej części społeczeństwa ukraińskiego, która jest 
bardziej otwarta na nasze argumenty. Nie możemy 
nieustannie, powiedziałbym, epatować i wyłącznie 
się oburzać na tę nacjonalistyczną część, bo ona nie 
chce z nami porozumienia i z nią nigdy się nie po-
rozumiemy. My musimy starać się porozumieć z tą 
częścią, która jest skłonna do tego, bo rozumie racje 
nie tylko historyczne, ale bieżące, częścią, która szu-
ka porozumienia z Polską. To jest strasznie delikatna 
sprawa i, tak jak mówię, nie oczekiwałbym na tym 
polu szybkich efektów.
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(kandydat A. Kołodziej) ne efekty w Gdyni, gdzie młodzież, że tak powiem, raz 
poruszona do takiego działania, podejmuje to działanie, 
szczególnie w sferze upamiętniania historii własnego 
podwórka, własnej okolicy, własnej ulicy, własnego 
miasta. Odkrywa tę historię najnowszą na swój spo-
sób i taki też formułuje przekaz – jasny i czytelny dla 
swoich rówieśników. I to jest najlepsza forma, najlepiej 
trafiająca, kiedy młodzi ludzie robią to dla młodych 
ludzi. Bo oni wzajemnie trafiają do siebie najcelniej.

Było również pytanie, skierowane do wszystkich, 
chyba o rozszerzenie…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja będę prosił 
o powtórzenie tych pytań.)

…działań lustracyjnych – jeśli dobrze pamię-
tam – na kadrę naukową i ludzi pracujących w me-
diach. Uważam, że o wszystkich, którzy zajmują 
się przekazem publicznym, powinniśmy wiedzieć, 
kim są, powinniśmy wiedzieć, skąd się ten przekaz 
publiczny bierze. Bo czasami może on być różnie 
inspirowany. Podobnie jest w przypadku szkolnictwa 
wyższego. Niestety, są tu poważne zaniedbania. Ja, 
mimo swojego wieku, w pewnym sensie prowoka-
cyjnie… Mam takie doświadczenie osobiste, bo stu-
diując na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
podjąłem się pisania pracy, aktualnej w pewnym 
sensie, historycznej dzisiaj dla IPN, bo dotyczącej 
procesu komandorów marynarki wojennej w czasach 
stalinowskich i ich sytuacji w warunkach państwa 
totalitarnego w środowisku, w którym ci ludzie, że 
tak powiem, pracowali i z którego zostali usunię-
ci. Dotyczyło to tych komandorów, którzy nie tak 
dawno zostali zidentyfikowani, ich szczątki zosta-
ły odnalezione na Łączce. Pisałem to na uczelni, 
w środowisku marynarki wojennej, gdzie jeszcze 
wtedy byli, wykładali ludzie, którzy wówczas zna-
leźli się w wyniku pozytywnego dla nich zwolnie-
nia się miejsc po czystkach w Akademii Marynarki 
Wojennej dokonanych w czasach stalinowskich. I ci 
ludzie nadal nie kryli swoich sympatii politycznych, 
wykładając dzisiaj, 24 czy 25 lat po odzyskaniu nie-
podległości. No, dla mnie to było szokujące. Albo 
to, że przychodzą do mnie młodzi ludzie, którym 
się zdarzają… którym na uczelni, na katedrze prawa 
odmawia się prawa do zajmowania się np. tematy-
ką Solidarności Walczącej, największej organizacji 
niepodległościowej lat 80., bo szef katedry uważa, 
że jest to temat niewłaściwy i proponuje, żeby lepiej 
zająć się tematyką może troszeczkę starszą, gdzieś 
z okolic I wojny światowej.

I to są kwestie, które ciągle są świeże. No, tak 
kształcić młodych ludzi nie powinniśmy. I uczel-
nie nie powinny być w taki sposób blokowane. Tak 
więc… Ale to nie jest kwestia… Nie leży to w gestii 
Instytutu Pamięci Narodowej, ale leży to w gestii 
rządu. I tutaj moim zdaniem potrzebne byłoby jakieś 
działanie.

Pamięci Narodowej a szkołami, obecnie gimna-
zjami i szkołami średnimi. To my z własnej ini-
cjatywy aktywizujemy uczniów i zapewniamy 
im materiały opracowane przez Instytut Pamięci 
Narodowej albo pomagamy pozyskać dokumen-
ty ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci 
Narodowej, bo uczniowie takich możliwości nie 
mają.

Oprócz tego czynnie zajmujemy się środowiska-
mi ludzi aktywnie walczących o niepodległość Polski 
na różnych etapach, to dotyczy głównie – mieszkam 
w Gdyni, więc działamy w Gdyni – roku 1970 i roku 
1980, lat osiemdziesiątych. Zajmujemy się tym w spo-
sób ciągły. To są publikacje poświęcone ludziom, bo-
haterom Sierpnia 1980 r. w Gdyni, publikacje, które 
wydajemy od 5 lat. Teraz będzie piąta edycja. Dotyczą 
one ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Z tego, co wiem, 
jesteśmy jedynym miastem, które wspólnie z prezy-
dentem nadaje z naszej inicjatywy i przy wsparciu 
Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
odznakę „Bohaterom Sierpnia 1980 r. Gdynia” za samą 
odwagę wystąpienia wówczas przeciwko systemowi 
totalitarnemu. I otrzymują ją wszyscy – bez względu 
na przynależność partyjną dzisiaj czy kiedyś, w prze-
szłości – wszyscy ludzie, którzy taką odwagę wówczas 
mieli, którzy na taką odwagę się zdobyli.

I to jest takie wzajemne uzupełnianie się z insty-
tutem. U nas, w Gdyni wychodzi to dość dobrze, ale 
z tego, co wiem, jesteśmy jedynym takim ośrodkiem, 
jedynym miastem, bo są to rzeczy kosztowne, szkół 
na to nie stać. Instytut również ma ograniczone środ-
ki, ale myślę w ciągu 7 lat działania naszej gdyńskiej 
fundacji zrobiliśmy kilkadziesiąt wystaw, publikacji, 
przynajmniej 2 filmy, które wykonali uczniowie, kon-
kursy pieśni patriotycznej, konkursy prac artystycznych. 
Angażowaliśmy młodzież, ale jako fundacja wspierali-
śmy to finansowo, bo szkoły na to, że tak powiem, nie 
mają środków. I to jest taka forma uzupełniająca, po-
średnia pomiędzy instytutem a odbiorcami tej edukacji.

Z tego, co wiem – a orientuję się dobrze, bo pra-
cujemy na bieżąco we wszystkich tych obszarach hi-
storycznych – Wydział Edukacji Instytutu Pamięci 
Narodowej jest dość dobrze przygotowany, jeśli cho-
dzi o zasoby, przygotowanie teczek edukacyjnych, 
różnych zbiorów, materiałów, gier czy przekazów 
historycznych dla uczniów w różnym wieku. Ale nie 
ma zaangażowania ze strony szkół. To jest zasadniczy 
problem. I to już jest rola, myślę, ministerstwa edu-
kacji i w ogóle pionu edukacyjnego państwa. Trzeba 
się poważnie zastanowić nad tym, co z tym zrobić, bo 
przyszłość edukacji historycznej, szczególnie w ob-
szarze historii najnowszej, nie wygląda najlepiej.

Tak że tym się zajmuję na co dzień i to uważam za 
rzecz niezwykle cenną, bo widzę tego efekty, pozytyw-
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tą tematyką ludzi, pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej i przyniosło to bardzo pozytywny efekty. 
Tak że tematyka i Żołnierzy Wyklętych, ludzi roku 
1956 walczących z totalitarnym systemem, roku 1970, 
roku 1980, lat osiemdziesiątych do końca… Dla mnie 
szczególnie istotne jest wyszukiwanie tych sylwetek, 
takich bohaterów symboli, którzy są autorytetami dla 
dzisiejszych młodych ludzi. Myślę, że ta nagroda to 
jest za całokształt takich działań.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański. Proszę o pytanie.

Senator Antoni Szymański:
Chciałbym wrócić do historii i do pana życiorysu, 

bardzo barwnego, bardzo ważnego, bohaterskiego, 
tak się w Gdańsku uważało w 1980 r., ponieważ pan 
poderwał Stocznię im. Komuny Paryskiej do strajku 
w sierpniu 1980 r. Gdyby pan zechciał to przybliżyć, 
także pana działalność w Solidarności już po tym 
strajku, to prosiłbym o to.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Andrzej Kołodziej:
To tak trudno krótko, w kilku zdaniach powie-

dzieć, ale spróbuję.
Zaczynałem jako młody chłopak, mając 19 lat, 

w Wolnych Związkach Zawodowych. To jest trochę 
opisane w takim szkicu z naszego działania z tamte-
go okresu. Jak się okazało, były to niezwykle ważne 
działania, przygotowania, bo z tego zrodził się ten 
bunt sierpniowy. To były fundamenty strajku, do któ-
rego byliśmy przygotowani merytorycznie. Dzięki 
temu to się tak potoczyło, jak potoczyło. A potem 
powstała Solidarność.

Wiedzieliśmy, że tak powiem, byliśmy jedynymi 
fachowcami od tego, jak przeprowadzić rewolucję, 
do tego stopnia, że kiedy w sierpniu 1980 r. trafiłem 
do Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni za na-
mową Bogdana Borusewicza, wtedy naszego lidera 
w Wolnych Związkach Zawodowych, pierwszego 
dnia, kiedy przyszedłem, stanąłem wobec wyzwania 
zorganizowania strajku wśród ludzi niekiedy zdecy-
dowanie starszych ode mnie, w zakładzie, w którym 
stanęło przede mną kilkanaście tysięcy ludzi, gdzie 
nie znałem absolutnie nikogo i nie znałem topogra-
fii tego zakładu. Ten strajk się udał. Okazało się, że 
w pewnych momentach, gdyby nie wsparcie tej stocz-
ni w Gdyni, to prawdopodobnie nie byłoby porozu-
mienia sierpniowego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki, proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wśród wielu odznaczeń i nagród, jakie pan 

otrzymał za swoją działalność… Ja wymienię tylko 
kilka z bardzo wielu. 3 maja 1988 r. za działalność 
na rzecz niepodległości Polski decyzją rządu RP na 
uchodźstwie został pan odznaczony przez prezy-
denta Kazimierza Sabbata Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy za-
wodowej i społecznej został pan odznaczony przez 
śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony 
dla Solidarności, wiele odznaczeń za działalność 
w strukturach Solidarności Walczącej… Przypomnę, 
że był pan przewodniczącym po aresztowaniu Kornela 
Morawieckiego. Ale jest też… Oczywiście, także 
Krzyż Wolności i Solidarności… Ale jest też nagro-
da z 15 grudnia 2014 r., jest pan laureatem nagrody 
„Świadek Historii”, jest to honorowe odznaczenie 
przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Proszę nam powiedzieć, przybliżyć: cóż to za nagroda 
i za jakie dokonania?

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Andrzej Kołodziej:
Jest to wyróżnienie Instytutu Pamięci Narodowej, 

które instytut przyznaje ludziom szczególnie zasłużo-
nym dla historii na danym terenie, dla upamiętniania 
tej historii, nie tylko jej tworzenia. Bo to tak, jak 
rozumiem… Ponieważ uczestniczyłem w tworzeniu 
nowej rzeczywistości, ale również aktywnie cały czas 
działam na rzecz upamiętnienia tych zdarzeń, nie 
tylko tych, którymi się sam zajmowałem, ale wszyst-
kich związanych z odzyskaniem niepodległości Polski 
i rzeczy ważnych dla historii najnowszej w Polsce, 
nie tylko Wybrzeża. Przyznam, że trochę dumny je-
stem z tego, że jedna z inicjatyw, które podjęliśmy 
w bardzo wąskim gronie, to przygotowanie wystawy 
i zaangażowanie IPN w upamiętnienie sylwetki rotmi-
strza Pileckiego, co we Wrocławiu jako Solidarność 
Walcząca wydrukowaliśmy wiele lat temu… W każ-
dym razie to były pierwsze wystawy dla Instytutu 
Pamięci Narodowej i te wystawy później trafiły 
również do Brukseli. I wtedy zainteresowaliśmy 
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(kandydat A. Kołodziej) I drugie pytanie. Kiedy pana zdaniem w przeszło-
ści Instytutu Pamięci Narodowej było takie wydarze-
nie, taki moment, w którym należało powiedzieć non 
possumus, a nie zostało to powiedziane, w odniesieniu 
do polityki historycznej prowadzonej przez IPN?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Andrzej Kołodziej:
Trzy najważniejsze kierunki działania to: edukacja, 

o której wiele już powiedziałem, która jest dla mnie bar-
dzo ważna, archiwum, oczywiście ten zbiór archiwalny 
i jego prowadzenie… Jest to dzisiaj podstawowe źródło 
pracy. Sam z tego korzystam i wiem, jaką to ma wagę 
i wartość dokumentalną. Więc jest to istotne. Również te-
matyka, którą także zajmuję się od lat, czyli okres drugiej 
konspiracji, Żołnierzy Wyklętych. Są to dzisiejsze wzorce 
dla młodego pokolenia, które szuka jakiegoś odniesienia 
do tego, więc jest to dla mnie temat bardzo istotny.

Jeśli chodzi o przypadki, w których instytut po-
pełnił jakieś błędy, to powtórzyłbym za profesorem 
Antonim Dudkiem takie główne rzeczy, które nie 
zawsze były winą samego instytutu, jak w przypadku 
Tomasza Grossa. Znam taki błąd, który wytykam 
instytutowi pamięci, ale to inny, historyczny, miano-
wicie w encyklopedii Instytutu Pamięci Narodowej 
nie znajduje się hasło „Solidarność Walcząca”, nie 
rozumiem, dlaczego, i nikt mi tego nie wytłumaczył 
– a była to największa organizacja niepodległościowa 
lat osiemdziesiątych. No nie wiem, nikt mi tego nie 
wytłumaczył. Dziwne jakieś tam są zabiegi wokół 
tego. Ale mam nadzieję, że to się nadrobi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję.
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Andrzej Kołodziej: Dziękuję.) 
(Oklaski)

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu Wojciechowi Polakowi? Zapraszam, mamy 
serię identycznych pytań do wszystkich kandydatów, 
ale konwencja jest taka, wybaczcie państwo, że ja nie 
będę notował pytań i nie będę ich przekazywał. Proszę 
o zadanie tych samych pytań kolejnym kandydatom.

(Senator Jan Żaryn: Ja bym miał te same pytania.)
Pan profesor Żaryn. Bardzo proszę.

W stoczni w Gdyni była jedna rzecz, można 
powiedzieć, najważniejsza dla Sierpnia, o której 
chciałbym wspomnieć, to Wolna Drukarnia Stoczni 
Gdynia, którą wtedy stworzyliśmy rzeczywiście 
na zasadach rewolucyjnych, internując dyrektora 
i przejmując drukarnię – że tak powiem – siłą. Był 
to pierwszy moment w komunistycznym kraju prze-
łamania cenzury na taką skalę, bo Wolna Drukarnia 
Stoczni Gdynia wydała ponad 3 miliony druków 
i przez wiele dni były one jedyną formą przekazu 
prawdziwych informacji w głąb kraju. To stąd póź-
niej były takie przekazy zwrotne. Dzięki ulotkom 
z postulatami przyjeżdżały delegacje i popierały 
nas w ciemno, nasz Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy w Gdańsku, tylko na podstawie postu-
latów przeczytanych w naszych ulotkach. To takie 
bardzo ważne wydarzenie, które należy upamięt-
niać. Staramy się to upamiętniać lokalnie, są takie 
działania. Później tworzyłem Solidarność, potem 
działałem w podziemiu w Gdańsku. Na pewnym 
etapie przeszedłem już dalej. Nie wystarczała mi 
sama działalność związkowa do tworzenia ruchu 
niepodległościowego. Uznałem, że niezależny 
związek zawodowy nie jest w stanie istnieć w sys-
temie totalitarnym, więc po prostu trzeba było 
zmienić ten system totalitarny, obalić go, stąd moje 
zaangażowanie w Solidarność Walczącą i później 
działanie do końca lat osiemdziesiątych w szere-
gach Solidarności Walczącej już pod sztandarem… 
Oczywiście na podstawie Solidarności i w oparciu 
o idee Solidarności, ale już w dążeniu do pełnego 
odzyskania niepodległości Polski. Tak to można 
ująć w skrócie.

Kilka publikacji to: „Wolne Związki Zawodowe 
Wybrzeża”, „Gdyńscy komunardzi” czy „Solidarność 
Walcząca – Oddział Trójmiasto”. To są książki, któ-
re mogą to przybliżyć, a trudno o tym opowiedzieć 
w większym skrócie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do kandydata?
(Senator Jan Żaryn: Ja pytałem…)
Bo pan profesor zadawał to samo pytanie, ale pro-

szę o powtórzenie.

Senator Jan Żaryn:
Dobrze, Panie Marszałku, jeżeli jest taka konwen-

cja, to zadam powtórnie te moje 2 pytania, łącząc je 
teraz z wielką prośbą o syntetyczną odpowiedź.

Pierwsze. Jakie będą 3 pana priorytety, jeśli zo-
stanie pan wybrany jako członek kolegium?
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które wprowadzono ostatnio, czyli oddzielenie pionu 
naukowego od pionu edukacyjnego, też mogą wpły-
nąć na intensyfikację prac.

Tu oczywiście potrzebna jest współpraca – już 
mówiliśmy o tym dzisiaj na tej sali – z minister-
stwem szkolnictwa. Jeżeli będzie przeprowadzona 
reforma szkoły, to oczywiście będą potrzebne nowe 
programy. Proszę państwa, trzeba skończyć z tą 
bzdurą, jaką jest zakończenie edukacji historycznej 
na poziomie pierwszej klasy szkoły licealnej, bo 
to wywołuje kompletny analfabetyzm wśród mło-
dzieży. Ale oczywiście edukacja historyczna czy 
ta szeroko pojęta polityka historyczna powinny być 
skierowane nie tylko do młodzieży, ale także do do-
rosłych, proszę państwa. I to powinno być działanie 
inteligentne. Ja uważam, że znajomość historii oj-
czystej jest częścią tożsamości narodowej. Nie moż-
na być dobrym Polakiem, dobrym patriotą bez zna-
jomości dziejów ojczystych. Tylko że tę znajomość 
dziejów trzeba wpajać, zwłaszcza ludziom dorosłym, 
w sposób inteligentny. Uważam, że np. nic by się nie 
stało, gdyby Instytut Pamięci Narodowej pomagał, 
w różny sposób, kręcić dobre filmy fabularne, czę-
sto o sensacyjnej akcji, z dobrymi aktorami, choć-
by ściągniętymi z Hollywood. Ja wiem, że gdy się 
kręci filmy, to kręci się 5, a arcydziełem okazuje się 
1. Ale niechby taki film został nakręcony, proszę 
państwa. On by zrobił dużo więcej dobrego niż ileś 
tam przetłumaczonych dzieł historycznych. Takie 
dzieła pewnie niewiele kto przeczyta, a dobry film 
historyczny – a niech ma wątki sensacyjne, a niech 
będzie trochę w stylu Jamesa Bonda – może zrobić 
dużo dobrego. A w naszej historii takich wątków 
jest mnóstwo, np. sprawa Enigmy. Co by szkodziło 
nakręcić film, który by pokazał, kto tak naprawdę 
złamał tę niemiecką maszynę szyfrującą, co zmieni-
ło przebieg II wojny światowej? No przecież wiado-
mo, że zrobili to Polacy, nasi 3 genialni absolwenci 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Proszę państwa, polityka historyczna powinna być 
ukierunkowana także na zagranicę. No i właśnie takie 
dzieła, chociażby dzieła filmowe mogą też zrobić wiele 
dobrego. Musimy zresztą wykazywać zdecydowanie 
w obronie polskiej godności, w obronie Polski przed 
oskarżeniami o mordowanie Żydów, odpowiadać zde-
cydowanie na wszelkie oskarżenia czy sformułowania 
typu „polskie obozy koncentracyjne” itd. Tak więc 
to jest ten drugi aspekt, w którym Instytut Pamięci 
Narodowej także ma dużą rolę do odegrania. Polityka 
historyczna, edukacja to jest pierwsza płaszczyzna.

Druga płaszczyzna to dla mnie sprawy archiwalne. 
Trzeba dążyć do tego, żeby archiwa były do końca 
uporządkowane. Teraz będzie jeszcze do wykonania 
robota związana z tym zbiorem zastrzeżonym. Trzeba 
dalej pracować nad pomocami archiwalnymi i trzeba 
pomyśleć o jednej rzeczy, proszę państwa – ja wiem, 

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku, ja mam nadzieję, że kandydat 
pamięta te pytania, bo tak powinno być, ale je po-
wtórzę, rzecz jasna. Chodzi o 3 priorytety Instytutu 
Pamięci Narodowej, jak z punktu widzenia członka 
kolegium one powinny brzmieć dziś i ewentualnie 
jutro. Bo jak wiemy, Instytut Pamięci Narodowej to 
instytucja rozwijająca się, jeśli chodzi o zmienny za-
kres kompetencji, i to zmieniająca się w jedną stronę, 
czyli kompetencje się zwiększają.

I pytanie o sytuację w przeszłości, w której to 
sytuacji, pańskim zdaniem, IPN powinien wyraź-
nie powiedzieć non possumus z punktu widzenia 
kreowania polskiej polityki historycznej, zarówno 
w rozumieniu ofensywnym, jak i defensywnym, czyli 
ochrony dobrego imienia.

Przypomnę też pytanie pana senatora 
Jackowskiego, bo jest nieobecny, a pytał z kolei o za-
kres lustracji, czy powinien on objąć również w for-
mie katalogów ludzi mediów, kultury, nauki, szeroko 
pojętej edukacji.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Wojciech Polak:
Może zacznę od ostatniego pytania. Uważam, 

że tak, zakres lustracji powinien być rozszerzo-
ny na te kategorie, które pan senator Jackowski 
wymienił.

Co do najważniejszych zadań Instytutu Pamięci 
Narodowej, to przede wszystkim, proszę państwa, jest 
to, co określamy jako politykę historyczną. Właściwie 
wokół tego terminu narosło wiele nieporozumień, bo 
niektórym polityka historyczna kojarzy się z jakąś 
nachalną propagandą. Nie, to nie chodzi o propagan-
dę. Tutaj ten termin właściwie łączy się ze słowem 
„edukacja”. W ostatnich latach nastąpiła komplet-
na zapaść edukacji historycznej młodego pokolenia 
i ja to widzę, pracując na wyższej uczelni, proszę 
państwa. Zresztą nie jest to tylko zapaść w eduka-
cji historycznej, jest to w ogóle zapaść w edukacji 
wszelakiej i zatracenie pewnych kodów kulturowych. 
Jeżeli ja na wykładzie, proszę państwa, na wyższej 
uczelni w pewnym momencie odwołuję się do „Pana 
Tadeusza”, do sądu podkomorskiego – bo przecież 
cała akcja „Pana Tadeusza” to jest sąd podkomorski 
– i pytam, jakie były dwa zwaśnione rody w „Panu 
Tadeuszu”, a na sali siedzi 50 studentów i nikt nie 
potrafi tych rodów wymienić. Tak więc, proszę pań-
stwa, jest bardzo źle z naszą edukacją, jest bardzo źle 
także z naszą edukacją historyczną, i tutaj Instytut 
Pamięci Narodowej może dużo pomóc. Te reformy, 
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(kandydat W. Polak) Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Wojciech Polak:
Tak, jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.
(Senator Stanisław Kogut: Brawo! Brawo, Panie 

Profesorze!) (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma pytań.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu Tadeuszowi Wojciechowi Wolszy?
Zapraszam… Bo mamy serię pytań, które były 

zadane tym samym kandydatom. Pytania pana pro-
fesora Żaryna i...

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Ja część pytań 
pamiętam.)

To bardzo proszę.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
Zanotowałem je w pamięci, a jeżeli któreś pomi-

nąłem, to prosiłbym państwa senatorów o przypo-
mnienie.

Pierwsze pytanie dotyczyło rozszerzenia lustra-
cji. Ja oczywiście nie ukrywam tego, że jeszcze jako 
pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk 
i członek Rady Naukowej tegoż instytutu – a od wielu 
lat jestem też wiceprzewodniczącym – wielokrotnie 
apelowałem o jak najdalsze rozszerzenie lustracji 
wśród pracowników naukowych, twórców i dzien-
nikarzy. Ponadto będąc członkiem Rady Instytutu 
Pamięci Narodowej czy wcześniej, będąc koordy-
natorem zespołu powołanego przez świętej pamięci 
prezesa Janusza Kurtykę, kierowałem grupą młodych 
badaczy, która prowadziła badania właśnie w bardzo 
podobnym zakresie. Sprawa dotyczyła działań Służby 
Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, nauko-
wych i dziennikarskich. Choć nie było tam mowy 
o lustracji, to jednak ci młodzi badacze prowadzili 
bardzo szeroko zakrojone badania w tym zakresie. 
I przynajmniej na bazie tych badań oraz tamtych pu-
blikacji światło dzienne ujrzały, o ile dobrze pamię-
tam, 24 tomy różnego rodzaju studiów i materiałów, 
w ramach czego siłą rzeczy lustracji zostali poddani 
i dziennikarze, i naukowcy, i ludzie talentu, jak się 
mówi często o twórcach. W związku z tym chociaż 

że to jest kosztowne, to jest trudne, ale to jest chyba 
coś, co nie ominie Instytutu Pamięci Narodowej – 
o digitalizacji zbiorów, tak żeby w przyszłości histo-
ryk nie musiał chodzić do czytelni, nie musiał cho-
dzić do archiwum, żeby mógł to wszystko po prostu 
ściągnąć z internetu. Myślę, że mimo kosztów to jest 
możliwe do zrobienia i chyba taki plan digitalizacji 
zbiorów powinien powstać i powinno się zacząć to 
realizować.

Oczywiście mam nadzieję, że nadal będą także 
prowadzone prace ekshumacyjne. Uważam, proszę 
państwa, że odnalezienie, zidentyfikowanie szcząt-
ków naszych bohaterów narodowych to jest nasz obo-
wiązek. I bardzo źle się stało, że tyle lat po 1990 r. nie 
podjęto tych prac. Skoro one są teraz podejmowane, 
trzeba je z żelazną konsekwencją, mimo tych róż-
nych kłopotów, o których wiemy, realizować. Ta nowa 
ustawa daje narzędzia i mam nadzieję, że to będzie 
systematycznie robione.

Czego jeszcze dotyczyło pytanie?
(Senator Jan Żaryn: Non possumus.)
Non possumus, tak. Oczywiście, co do Jana 

Tomasza Grossa, to ja uważam, że to kompletny skan-
dal. I tutaj chyba nie różnię się z większością państwa. 
Ale są także inne sprawy. Na przykład ja uważam, 
proszę państwa, że Instytut Pamięci Narodowej zrobił 
chyba zbyt mało dla wyjaśnienia sprawy Jedwabnego. 
I uważam, że wiele faktów wskazuje na dużo więk-
szą rolę Niemców w tej zbrodni czy też po prostu na 
to, że ta zbrodnia jest dziełem Niemców, którzy dla 
Polaków przewidzieli rolę po prostu spędzonych, bier-
nych widzów. Sporo dowodów, sporo przesłanek na to 
wskazuje. Wydaje mi się więc, że sprawę Jedwabnego 
należałoby podjąć od początku i od początku się nią 
zająć, bo to, co zrobiono do tej pory, nie zostało zro-
bione dobrze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań. Dziękuję panu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam.)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę, oczy-

wiście.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Profesorze, pan w 2011 r. kandydował do 

Senatu…
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Wojciech Polak: Tak.)

…z listy… Czy pan jest członkiem jakiejś partii 
politycznej?
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(kandydat T. Wolsza) cze, które być może ułatwiałoby młodym badaczom, 
którzy myślą o doktoracie, i tym starszym, którzy 
myślą o habilitacji, np. poszukiwanie programów 
czy pomysłów na pracę naukową; członkowie takiej 
rady mogliby być promotorami prac doktorskich. 
Wyobrażam sobie, że taka rada naukowa w insty-
tucie byłaby złożona z samodzielnych pracowników 
pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli 
doktorów habilitowanych i profesorów – a gwaran-
tuję państwu, że ich w tej chwili już nie brakuje, co 
roku przybywa około dwudziestu kilku doktorów, 
3‒4 doktorów habilitowanych, no i kilku profeso-
rów, choć profesorów najmniej… Tak że kadry już 
są. Ale można byłoby do tej rady naukowej ściągnąć 
również pracowników z zewnątrz i oni mogliby się 
wcielić wówczas w rolę promotorów prac – przynaj-
mniej doktorskich – pracowników pionu naukowego 
w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest oczywiście 
pewna idea, pewien pomysł, ale myślę, że warto by się 
nad tym zastanowić. I gdybym miał taką możliwość, 
nie ukrywam, że jeżeli chodzi o przynajmniej ten 
element pracy, poszedłbym w tym kierunku.

Druga sprawa – i to jest odpowiedź na drugie pyta-
nie pana profesora, senatora Jana Żaryna – czy drugi 
element, który również uważam za bardzo ważny, 
cenny, to podniesienie rangi zespołu pana profesora 
Krzysztofa Szwagrzyka. Wcześniej to była samo-
dzielna, ale niewielka komórka. Profesor Szwagrzyk 
cały czas utyskiwał, zwracał się do rady z prośbami 
o to, by wzmocnić ten zespół. Wówczas w tym zespole 
był sam Krzysztof Szwagrzyk plus 1 osoba zatrudnio-
na na etat – o ile dobrze pamiętam, był to archeolog 
– i jedna osoba na 1/2 etatu, ale ja nie potrafię w tej 
chwili powiedzieć, co ta osoba robiła w tym zespole, 
i to było wszystko. Pozostali to byli wolontariusze, 
którzy jeździli w ślad za Krzysztofem Szwagrzykiem 
i wykonywali trudne zadania w terenie, związane nie 
tylko z poszukiwaniem, ale również z wydobyciem 
prochów i później z prowadzeniem badań specjali-
stycznych. A teraz ten zespół zostanie bardzo wzmoc-
niony i uważam że to jest krok w jak najlepszym 
kierunku. To jest świetne rozwiązanie – stworzenie 
oddzielnego pionu, zwiększenie liczby pracowników 
tego pionu i rozszerzenie pola badawczego zespołu, 
mam tu na myśli geografię. To nie będzie już tylko 
Łączka w Warszawie, Cmentarz Bródnowski czy też 
cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej, gdzie dotychczas 
były prowadzone badania, z dużym skutkiem i po-
wodzeniem. To również przeniesienie badań w teren, 
do innych regionów Polski. Mamy już prowadzone 
te badania w Białymstoku, mamy przeprowadzone 
badania w Gdańsku – i odnalezione prochy Danuty 
„Inki” Siedzikówny – mamy prowadzone badania 
w Łomży. Wiem, że są planowane kolejne badania, 
np. poszukiwanie prochów oddziału „Bartka” na 
Opolszczyźnie, czyli kapitana Flamego. A więc jest 

tam tej lustracji tak naprawdę oficjalnie nie było, to 
ona jednak w pewnej szczątkowej formie rozwijała 
się w ramach badań prowadzonych przez Instytut 
Pamięci Narodowej.

Myślę, że… Ja też jestem, tak jak i moi przedmów-
cy, pracownikiem naukowym – pracuję w Polskiej 
Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy – i wychodzę z założenia, 
że lustracji powinni być poddani… no, może nie 
wszyscy pracownicy naukowi, ale przynajmniej sa-
modzielni pracownicy naukowi, ci, którzy promują 
licencjatów, magistrów, doktorów, są recenzentami 
prac naukowych na poziomie prac doktorskich, ha-
bilitacyjnych i przewodów profesorskich. Ci ludzie 
powinni być bez skazy, w związku z tym lustracja 
przynajmniej w tym środowisku jest niezbędna.

W odpowiedzi na pytanie pana profesora Jana 
Żaryna, na dwa pytania, oczywiście padło już dzi-
siaj wiele bardzo interesujących propozycji i ja mógł-
bym się pod nimi wszystkimi podpisać, bo ja rów-
nież uważam, że edukacja i archiwa są najważniejsze. 
Tylko chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że 
w nowej ustawie wprowadza się dwa ważne elemen-
ty – i ja uważam, że to był krok w bardzo dobrym 
kierunku. Po pierwsze – od tego zacznę – powołanie 
pionu naukowego w Instytucie Pamięci Narodowej. 
Oczywiście nie chcę powiedzieć, że dotychczas nie 
było w Instytucie Pamięci Naukowej naukowców, bo 
obecnie pracuje tam ponad 2 tysiące pracowników, 
z tego duży procent to wybitni naukowcy, niemniej 
jednak wydzielenie tego pionu to ważny krok w roz-
woju działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Ja 
uważam to za jedno z ważniejszych osiągnięć, jeśli 
chodzi o tę ustawę i w ogóle ideę funkcji, jaką miałby 
w przyszłości spełniać Instytutu Pamięci Narodowej. 
Dlatego że w tym wcześniejszym rozdaniu… Pod 
rządami tej wcześniejszej ustawy naukowcy niekiedy 
musieli przygotowywać wystawy, musieli jeździć do 
szkół, prowadzić wykłady dla młodzieży szkolnej. 
Bardzo rzadko natomiast mieli czas na prowadzenie 
swoich własnych badań naukowych. A teraz dzięki 
temu rozwiązaniu otrzymali jakby ważny argument 
dla swojej działalności, otrzymali czas na badania 
naukowe i nie będą obłożeni innymi obowiązkami, 
w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
rozwijali się naukowo.

Mam wątpliwości jedynie w takiej oto sprawie: 
czy nie należałoby wzmocnić tego pomysłu czy 
tego pionu badawczego czymś, co przypominałoby 
radę naukową? Mam na myśli taką radę w ramach 
Instytutu Pamięci Narodowej. Ja mam świadomość, 
że ona nie będzie miała żadnych takich uprawnień 
jak rady naukowe na uniwersytetach czy w Polskiej 
Akademii Nauk, niemniej byłoby to takie ciało dorad-
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(kandydat T. Wolsza) Jeśli chodzi o pytanie – ja już nie pamiętam, który 
z panów senatorów je zadał – dotyczące edukacji pu-
blicznej… Później pan senator mi przypomni swoje 
pytanie. Dobrze? Koledzy mówili o edukacji publicz-
nej, ale jeden wątek pominęli, a w związku z tym ja 
do tej sprawy powrócę. Była mowa właśnie o eduka-
cji poprzez oddziały Instytutu Pamięci Narodowej, 
poprzez delegatury, ale też pojawiło się pytanie… 
Problem dotyczy Częstochowy, gdzie właśnie nie 
ma czegoś takiego jak placówka Instytutu Pamięci 
Narodowej. Jednak, proszę państwa, Instytut Pamięci 
Narodowej zainicjował kiedyś działalność klubów 
Grota-Roweckiego. To są takie placówki, które raz 
w miesiącu, a niekiedy częściej organizują spotkania 
z historykami, z badaczami, z działaczami opozycji 
demokratycznej. I nic nie stoi na przeszkodzie, by…

(Głos z sali: Proszę, woda.)
Serdecznie dziękuję.
I nic nie stoi na przeszkodzie, by sieć takich klubów 

Grota-Roweckiego, klubów dyskusyjnych, zorganizo-
wać w takich miastach, w których nie funkcjonuje od-
dział czy też delegatura. Te kluby Grota-Roweckiego 
funkcjonują w miastach, gdzie są i oddziały, i delega-
tury, ale bez cienia wątpliwości można zainicjować 
sieć takich klubów także w miasteczkach czy w mia-
stach położonych nawet 100 czy 200 km od siedzib 
Instytutu Pamięci Narodowej. To jest idea możliwa 
do zrealizowania. I nie jest wykluczone, że można 
byłoby w tej nowej kadencji rozpocząć realizowanie 
takiej inicjatywy w strukturach Instytutu Pamięci 
Narodowej. Te pierwsze kluby powstawały z inicja-
tywy IPN, a potem one już same się rządziły, działały 
we własnym zakresie, choć z dużą pomocą Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Panie Marszałku, gdyby pan mi teraz przypomniał 
pytanie, bo ja nie pamiętam pana pytania… No, za-
dawał pan pytanie…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, tak, ale ja chciałbym też zadać dwa inne py-
tania…

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: A, to proszę 
bardzo.)

A tamte, jeżeli można…
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Ja już nie pa-
miętam tamtego pytania.)

duże prawdopodobieństwo, jeżeli uda się jeszcze te 
badania poszukiwawcze przenieść, powiedzmy, do 
Łodzi, do Krakowa, do Lublina. Tereny badań do-
tyczących miejsc zbrodni są już ustalone. Instytut 
Pamięci Narodowej ustalił już, gdzie byli mordowani 
i gdzie mniej więcej mogą być pochowani. Kwestia 
sprowadza się do tego, że trzeba mieć duży zespół 
i środki na ten cel. A w związku z tym, że została 
podniesiona ranga tego zespołu, jest duże prawdopo-
dobieństwo powodzenia tych badań.

Ja tylko pragnę przypomnieć państwu, że Krzysztof 
Szwagrzyk prowadził wcześniej identyczne badania na 
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Z ponad 300 
wydobytych szczątków udało się tam zidentyfikować 
80% zamordowanych żołnierzy drugiej konspiracji 
oraz działaczy opozycji antykomunistycznej. W związ-
ku z tym ta idea, w moim przekonaniu, zmierza  w jak 
najlepszym kierunku. Ja to uważam za ten drugi ważny 
element działalności Instytutu Pamięci Narodowej, 
element, który pojawił się po nowelizacji ustawy.

Trzecia rzecz. Była już o tym mowa, ale ja do 
tego chciałbym powrócić. To jest kwestia właśnie 
archiwum. Mówili o tym wszyscy panowie, ale to 
rzeczywiście ważna sprawa, bo bez archiwów nie 
będzie badań. Jakkolwiek byśmy na ten problem 
popatrzyli, to jest rzecz do wykonania. Była mowa 
o digitalizacji. Ta digitalizacja jest realizowana i to 
jest jeden z ważniejszych elementów pracy Instytutu 
Pamięci Narodowej. To znaczy, Instytut Pamięci 
Narodowej chce w tej chwili stworzyć taką możli-
wość, żeby można było korzystać z dokumentacji 
bez jeżdżenia do archiwum przy ulicy Kłobuckiej. 
Można będzie to robić innymi metodami, chociażby 
drogą elektroniczną. Od czasu do czasu przyjeżdżają 
od Instytutu Pamięci Narodowej delegacje z zagrani-
cy, które wizytują nie tylko kierownictwo, nie tylko 
piony edukacyjne czy też piony naukowe, ale przede 
wszystkim kierują swoje kroki do archiwum przy 
ulicy Kłobuckiej. I wedle wszystkich opinii, jakie 
znam, w tej chwili to archiwum jest oceniane jako 
jedno z najlepszych przynajmniej w Europie, jeśli 
chodzi o organizację pracy, sposób udostępniania 
dokumentów, sposób obsługi i możliwości skorzy-
stania z dokumentów. Czyli tutaj rzeczywiście widać 
ogromny postęp, aczkolwiek należałoby się zastano-
wić, by skala digitalizacji poszła w takim kierunku, 
żeby dokonać owej digitalizacji w jak największym 
zakresie. Digitalizacja obejmuje oczywiście archi-
wum centralne Instytutu Pamięci Narodowej przy 
ulicy Kłobuckiej, niemniej jednak są jeszcze archiwa 
oddziałowe. Wszystkie oddziały Instytutu Pamięci 
Narodowej również podążają w tym samym kierun-
ku. Jednym z ważniejszych elementów jest właśnie 
wzmocnienie tej działalności.
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(senator B. Borusewicz) na tym terenie, także na tym terenie była tzw. akcja 
polska przeprowadzona przez NKWD. Rozstrzelano 
101 tysięcy 400 Polaków.

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Niektórzy mó-
wią, że było więcej ofiar, około 130 tysięcy.)

Dobrze. Ja się nie spieram.
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Nie będziemy 
się spierali o liczby.)

Z materiałów NKWD wynika, że taka jest liczba 
ofiar.

Podejrzewam, że to mogą być te kości. Tymczasem 
nie robi się dokumentacji, nie robi się oględzin, nie 
robi się fotografii, czyli traci się materiały dokumen-
tacyjne.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zadajemy pyta-
nia trwające 1 minutę.)

Już.
Mam do pana takie pytanie. Czy pan nie uważa, 

podobnie jak ja, że polski IPN powinien się tym za-
interesować?

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
Panie Marszałku, ja uważam, tak jak pan, że Instytut 

Pamięci Narodowej jak najbardziej powinien się tym 
zainteresować, tym bardziej że w tej chwili zakres 
chronologiczny badań Instytutu Pamięci Narodowej, 
o czym państwo doskonale wiecie, został rozszerzony 
aż po rok 1917, łącznie z badaniami identyfikacyjnymi 
ofiar zbrodni komunistycznych i stalinowskich. Więc 
jak najbardziej sprawa ofiar akcji polskiej przeprowa-
dzonej przez NKWD na terenie Ukrainy, Związku 
Sowieckiego, o czymkolwiek byśmy mówili, również 
na innych obszarach, podlega badaniom Instytutu 
Pamięci Narodowej. Jak najbardziej Instytut Pamięci 
Narodowej powinien tu podjąć inicjatywę.

Ja na razie sobie nie wyobrażam, jak można byłoby 
to zorganizować. Być może w jakiejś współpracy 
ze strukturami instytutu na Ukrainie, może moż-
na by skorzystać z jakiejś pomocy w tym zakresie, 
ale – o czym już też była dzisiaj mowa – sytuacja 
jest trudna, jeśli chodzi o nawiązaniu takiego bardzo 
szczerego dialogu. Sprawa sprowadza się do tego, 
że po prostu Ukraińcy nie przyjmują do wiadomo-
ści podawanej przez stronę polską liczby ofiar rzezi 
wołyńskiej, z kolei zawyżają swoją liczbę ofiar, a tej 
z kolei nie chcą zaakceptować polscy badacze. To jest 
chyba najważniejszy element tego sporu. Ta sprawa 

Dobrze. To pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak 
pan ocenia zmiany w IPN po przyjęciu tej nowej 
ustawy…

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Tak, dobrze.)

…ale to w zasadzie już wiem…

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
Ja już o tym mówiłem. Uważam, że te zmiany 

poszły w dobrym kierunku. Uważam, że wzmocnie-
nie niektórych pionów było jak najbardziej celowe. 
Oczywiście mogę…

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dobrze, ja to już słyszałem. Słyszałem to, 

więc tylko przypominam to pytanie. Mam do pana 
dwa inne pytania.

Czy pan nie sądzi, że akurat taką działalnością jak 
w przypadku klubów Grota-Roweckiego, o której pan 
mówił, że taka działalność wspiera i jakby uzupełnia 
działalność IPN… Czy pan nie uważa – to mówił jeden 
z kandydatów, Andrzej Kołodziej – że to jest tego typu 
działanie, tylko pod inną nazwą? To jest pierwsze pytanie.

Kolejne pytanie jest związane z tym, że byłem 
z delegacją Senatu na Podolu, w dwóch miejscowo-
ściach, w Barze i Kamieńcu Podolskim. W Barze by-
liśmy w zakonie żeńskim, katolickim, a w Kamieńcu 
Podolskim – w kościele podominikańskim, który 
w tej chwili jest kościołem paulinów. To, czego chcę 
dotknąć w pytaniu, dotyczy kompleksu w Kamieńcu 
Podolskim i dawnego zgromadzenia dominikanek. 
Otóż i siostry w Barze, i ludzie w kościele podomi-
nikańskim, i konserwatorzy z Polski, i miejscowy 
biskup katolicki, który wypowiadał się o kompleksie 
po dominikanach, wszyscy oni mówili, że w podzie-
miach tych kompleksów zalegały sterty kości przesy-
panych wapnem. Zalegały, bo w tej chwili taka sytu-
acja jest jeszcze tylko w kompleksie po dominikanach 
w Kamieńcu Podolskim, a z pozostałych kompleksów 
kości zostały wywiezione – jak powiedziano, to było 
40 ciężarówek w Kamieńcu Podolskim – i zostały 
pochowane godnie i zgodnie z tradycją chrześcijań-
ską. Niemniej władze kościelne nie zawiadamiają 
organów prokuratury albo IPN ukraińskiego oraz 
IPN polskiego z powodów zupełnie prozaicznych, 
tak, zupełnie prozaicznych, bo chcą szybko prze-
prowadzać remonty. Pytam o to, ponieważ w 1937 r. 
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(kandydat T. Wolsza) Bo jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu chronolo-
gicznego, którym Instytut Pamięci Narodowej się 
zajmuje, w świetle nowej ustawy to jest okres od 
1917 r… Chodzi mi o to, jak pan sobie wyobraża, jak 
pan ocenia możliwość jakiejś konstruktywnej współ-
pracy z archiwami rosyjskimi. Wiele dokumentów, 
które dotyczą różnych działań w stosunku do Polaków 
czy obywateli polskich na dość znacznym obszarze, 
terytorium, jednak znajduje się obecnie w archiwach 
rosyjskich. Jak pan profesor widzi możliwość kon-
struktywnego – podkreślam – rozwoju jakiejś współ-
pracy archiwalnej, tak żeby te białe plamy wspólnej 
naszej historii po prostu wyjaśnić? Dziękuję.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
To jest bardzo dobre pytanie, na które trudno udzie-

lić jednoznacznej odpowiedzi. Polityka Rosji wobec 
historii Polski czy też polityka wobec nawiązywania 
przez polskich historyków współpracy z rosyjskimi 
badaczami nie sprzyja prowadzeniu badań. Rosjanie 
zamykają archiwa przed polskimi historykami. Był taki 
krótki moment, kiedy rzeczywiście można było pojechać 
do Moskwy, złożyć zamówienie, otrzymać materiały, 
oczywiście nie wszystkie, pewnie wyselekcjonowane, 
niemniej jednak była taka możliwość i polscy badacze 
z tego korzystali. Od jakiegoś czasu ta sytuacja uległa 
diametralnej zmianie, archiwa zostały zamknięte. Nawet 
gdy komuś uda się wyjechać do Rosji, do Federacji 
Rosyjskiej, do Moskwy, do Petersburga czy też do in-
nych miast, w których są archiwa… Jeśli wcześniej ktoś 
korzystał z tych dokumentów, z jakichś konkretnych ze-
społów badawczych, to w chwili obecnej nawet do tego 
nie może sięgnąć. Czyli one zostały w ogóle obłożone 
zakazem wglądu w przypadku polskich badaczy. Jeżeli 
komuś uda się z nich skorzystać, to rzeczywiście są to 
jakieś materiały szczątkowe, są to materiały nie takie, 
o których byśmy myśleli.

Ważną sprawą jest np. skala sowietyzacji Polski 
po 1944 r. – mówimy tu o ziemiach wschodnich 
II Rzeczypospolitej – czy po 1945 r., gdy przesuwa-
my się na zachód. Polski historyk nie otrzyma żad-
nych dokumentów na ten temat. Praktycznie rzecz 
biorąc, sprawa dotyczy i deportacji na wschód, 
i obozów NKWD zakładanych na ziemiach pol-
skich, i skali zbrodni popełnionych przez Sowietów 
na ziemiach polskich, i akcji prowokacyjnych, któ-
re miały na celu rozszyfrowanie struktur drugiej 
konspiracji. Podejrzewam, że ta dokumentacja nie 
będzie dostępna jutro, pojutrze, za miesiąc, również 
za kilka lat. Praktycznie rzecz biorąc, są takie trud-
ne tematy w relacjach polsko-rosyjskich, do których 

dotyczy… Właśnie, na 100 tysięcy są oszacowane 
ofiary polskie, z kolei ofiary ukraińskie, tak naprawdę 
w wyniku działalności samoobrony polskiej… Moja 
rodzina ze strony mamy pochodzi z tamtych stron, ze 
Starego Sambora. Ja z opowieści rodzinnych wiem, 
jak wyglądały te wydarzenia w 1942 r., w 1943 r., 
i wiem, że musi być dobra wola z obu stron.

Mam stuprocentową pewność co do tego, że 
Instytut Pamięci Narodowej podejmie takie starania, 
zresztą podejrzewam, że nie tylko dotyczące tych ob-
szarów, o których mówił pan marszałek, lecz również 
innych, ale co do tego, czy znajdzie to zrozumienie 
wśród przedstawicieli władz ukraińskich czy też 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to mam 
poważne wątpliwości, mam wątpliwości co do tego, 
czy można to szybko załatwić. Idea jest ważna, jest 
potrzebna i niewątpliwie wymaga szybkiej reakcji, tu 
mam spojrzenie identyczne jak pan marszałek.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie i o to, co mówił 
pan prezes Kołodziej, to jak najbardziej, oczywiście, 
to się jedno z drugim pokrywa. Ja tylko chciałbym 
jeszcze dodać, o czym nie wspomniałem, a powi-
nienem i o tym powiedzieć, że to nie tylko kluby 
Grota. Instytut Pamięci Narodowej – pewnie państwo 
też macie tego świadomość, bo reprezentujecie prze-
cież całą Polskę, przyjeżdżacie jako przedstawiciele 
Senatu wybrani w różnych częściach naszej ojczyzny, 
ale przecież niemalże w każdym dużym mieście są ro-
dziny katyńskie, rodziny sybiraków, stowarzyszenia 
rodzin ofiar zbrodni komunistycznych. W związku 
z tym Instytut Pamięci Narodowej prowadzi bardzo 
szeroko zakrojoną współpracę z tymi instytucjami, 
z tymi środowiskami. I to jest również szansa na pro-
wadzenie edukacji publicznej wśród mieszkańców 
właśnie niekoniecznie dużych miast, tych, które są 
siedzibami województw, ale również mieszkańców 
miast powiatowych, a nawet i tych mniejszych. To 
jest to świetne środowisko i rolą Instytutu Pamięci 
Narodowej powinna być koordynacja, koordyna-
cja swojej działalności, działalności klubów Grota-
Roweckiego, klubów sybiraków, rodzin katyńskich 
i różnych instytucji regionalnych, które w tej chwili 
działają w przestrzeni publicznej całej Polski.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Profesorze, mam pytanie w nawiązaniu do 

tego, o czym wspominał pan marszałek Borusewicz. 
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(kandydat T. Wolsza) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zwięzłą odpowiedź.

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to Polsko-Rosyjska 

Grupa do Spraw Trudnych rzeczywiście była dobrym 
pomysłem, bo dzięki wspólnym spotkaniom i dyskusjom 
światło dzienne ujrzały pewne wydawnictwa, publika-
cje, przygotowane przez polskich i rosyjskich history-
ków. Tylko chciałbym zwrócić państwa uwagę na pewną 
sprawę. W polskojęzycznych wydawnictwach teksty 
rosyjskich badaczy wyglądały zupełnie inaczej niż te, 
które zostały później opublikowane w rosyjskiej wersji 
językowej. W polskiej wersji pewne rzeczy były przed-
stawione z punktu widzenia naszych relacji w bardzo 
łagodnej formie, natomiast dla czytelnika rosyjskiego 
wyglądały zupełnie inaczej. To była historiografia rosyj-
ska rodem z lat, powiedzmy… no, nie chcę powiedzieć 
że pięćdziesiątych, ale niewiele się różniła, na co zwra-
cali uwagę polscy historycy, którzy uczestniczyli w tym 
przedsięwzięciu; zresztą recenzenci również o tym pisa-
li. Ale taki zespół jak najbardziej ma rację bytu i myślę, 
że to może być niejako sposób na rozwiązanie problemu 
ograniczonego dostępu polskich historyków do źródeł 
rosyjskiej proweniencji. Choć prawdopodobnie dzięki 
temu nie uda się uzyskać kompletnego dostępu – no, 
tego jesteśmy pewni – ale pomysł jest wart realizacji.

Jeśli chodzi o grupę Memoriał, to rzeczywiście 
jest to idea bardzo cenna, ale chcę zwrócić państwa 
uwagę na to, że od dawna już takie kontakty są utrzy-
mywane. Ja tylko chciałbym tu przywołać problem 
zbrodni katyńskiej i zasług Memoriału dla wyjaśnia-
nia problemu. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że 
trzeba wyjaśniać okoliczności Zbrodni Katyńskiej 
i wskazywać, kto jest w tym wypadku zbrodniarzem, 
bo co do tego już od dawna przecież nie mamy żad-
nych wątpliwości, i Rosja też to potwierdziła. Ale 
jest wiele różnych wątków tematycznych, które bez 
wiedzy rosyjskich historyków są w Polsce nie do usta-
lenia. Mogę tu podać przykład chociażby ostatniej 
książki Nikity Pietrowa o zbrodniarzach katyńskich. 
To jest identyfikacja z imienia i nazwiska, z całym 
życiorysem, wszystkich, od szofera do tego, który 
strzelał… Polski historyk, choćby nie wiadomo co 
robił, nie ustali tego. Natomiast Nikita Pietrow, bo jest 
Rosjaninem, w pewnym momencie miał możliwość 
dostępu do tamtej dokumentacji i potrafił coś takiego 
ustalić ponad wszelką wątpliwość. Zmierzam do tego, 
że dzięki tego rodzaju współpracy byłaby możliwość 
wyjaśnienia wielu innych spraw, o których jeszcze 

na pewno polscy historycy długo jeszcze nie będą 
mieć wglądu. Nie wiem, być może w przypadku 
zmiany władz w Rosji zmianie uległaby również 
ta sytuacja, ale trudno oczekiwać na takie wyda-
rzenie. W moim przekonaniu te tematy, o których 
mówiłem, są w tej chwili białymi plamami, jeśli 
chodzi o badania polskich historyków, i one na 
pewno przez jakiś czas pozostaną niezbadane – 
nie z powodu niechęci naszych historyków, bo 
chęci są, ale z powodu właśnie braku dostępu do 
dokumentacji. Gdybyśmy mieli porównać dostęp 
do dokumentów, jaki gwarantują polskie archiwa, 
z dostępem do dokumentów, jaki gwarantują ro-
syjskie archiwa, to te proporcje byłyby, myślę, na 
poziomie, powiedzmy, 100% do 10%, a właściwie 
w porywach do 10%. Tak że tak to, jak myślę, w tej 
chwili wygląda.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator chce zadać jeszcze jedno pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:

W związku z tym, co pan powiedział, mam takie 
pytanie: czy Instytut Pamięci Narodowej ze względu 
na rozszerzenie swoich działań nie powinien oddzia-
ływać na administrację państwową? Była taka grupa 
do dialogów do spraw dialogu z Rosją…

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Tak.)

Zdaje się, że pan minister Rotfeld też w niej był. 
W tej chwili ona jest niejako zamrożona, ze względu 
na sytuację polityczną. Czy to nie powinien być jeden 
kanał, jeśli chodzi o możliwości uzyskania dostępu, 
na takich konstruktywnych zasadach, a nie wyse-
lekcjonowanych… No bo wartość tych badań byłaby 
zerowa.

I drugie pytanie. Czy pan profesor dostrzega jakieś 
możliwości współpracy z instytucjami, no, takimi, 
powiedziałbym, paranaukowymi, niezależnymi od 
rządu rosyjskiego…

(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Rozumiem. 
Tak.)

…np. z grupą Memoriał, która, powiedziałbym, 
jest skłonna… W tym zakresie było podejmowanych 
wiele cennych inicjatyw. Czy to by nie była metoda na 
poszerzenia naszej wiedzy – przynajmniej w jakimś 
zakresie – o tym trudnym okresie naszej historii?
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(kandydat T. Wolsza) tucie, który zajął się wyłącznie tą problematyką. I zespół 
gromadzi dokumentację na ten temat. Nie potrafię po-
wiedzieć, czy to, o co pan pyta, kartoteka repatriantów 
z 1956 r., weszło w skład dokumentacji, którą zajmuje 
się ten zespół. Wydaje mi się, że nie. Nie przypominam 
sobie ani jednego posiedzenia Rady Instytutu Pamięci 
Narodowej… ale też – oglądam nieraz dokumentację 
– nie przypominam sobie, by tego rodzaju dokumenty 
wpłynęły do zasobów Instytutu Pamięci Narodowej. 
Być może one nadal spoczywają w archiwach poza 
Instytutem Pamięci Narodowej.

Jeśli chodzi o relacje polsko-białoruskie, to jest to 
ważna sprawa. Państwo pewnie kojarzycie te relacje 
również w związku z obławą augustowską. Wiele śla-
dów wskazuje na to, że ofiary obławy augustowskiej 
zostały pochowane już poza granicami Polski i jest 
duże prawdopodobieństwo, że stało się to właśnie na 
obszarze Białorusi. Ocieplenie relacji polsko-białoru-
skich daje więc w pewnym sensie nadzieję na to, że 
być może Instytut Pamięci Narodowej będzie mógł 
przeprowadzić sondażowe badania ekshumacyjne 
w miejscach, które wstępnie zostały już wskazane 
jako miejsca pochówku Polaków zamordowanych 
w lipcu 1945 r., tych Polaków, którzy zostali zamor-
dowani w ramach obławy augustowskiej. Tyle tylko, 
że należy postawić pytanie, czy rzeczywiście władze 
białoruskie pójdą na ową współpracę aż do tego stop-
nia, aby wyrazić zgodę na przeprowadzenie takich 
badań.

Badania dotyczące obławy augustowskiej w pew-
nym momencie rozwijały się bardzo prężnie, ustalono, 
właśnie przy pomocy Memoriału, o którym już dzisiaj 
była mowa, wiele nowych faktów, również dzięki 
pomocy Nikity Pietrowa. W pewnym momencie ta 
współpraca jednak ustała i prośby Polaków, prośby 
Polski o pomoc prawną zostały przez Rosję w tym 
wypadku zignorowane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
(Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Tadeusz Wolsza: Dziękuję pań-
stwu.)

Szanowni Państwo, scenariusz na najbliższe mi-
nuty jest następujący. Ogłaszam w tej chwili 10-mi-
nutową przerwę. Po tej przerwie przystąpimy do 
głosowania w sprawie wyboru członków IPN. To 
będą wybory tajne. Bezpośrednio po nich będziemy 
głosować nad ustawą o Radzie Mediów Narodowych. 
Potem będzie przerwa w obradach do środy, do go-
dziny 11.00 – tak państwo ustalili z marszałkiem 
Karczewskim.

nie mamy zielonego pojęcia. I to jest właśnie pewien 
pomysł, taka idea może przynieść konkretne korzyści 
nie tylko dla polskich czytelników, ale również dla 
polskich badaczy. A Memoriał jest w tym wypadku 
najlepszym przykładem. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze…)
Nie widziałem. Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Przypominam, że zadajemy pytania trwające nie 

dłużej niż minutę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam 3 pytania. Zadam je osobno, a może uda się 

w jednym…
Pierwsze pytanie dotyczy Białorusi. W tej chwili 

jest pewne ocieplenie stosunków między Białorusią 
a Zachodem, między Polską a Białorusią. Czy to się 
jakoś przekłada na wasze kontakty i możliwości kwe-
rendy archiwalnej na Białorusi? Jeżeli nie, to sugero-
wałbym jednak pilnować tego.

Dwa pytania dotyczące zasobów archiwalnych. 
W MSW była bardzo obszerna i dokładna karto-
teka repatriantów, zawierająca fiszki ze zdjęciami, 
z 1956 r., zapewne także z wcześniejszych okresów. 
Ja widziałem z 1956 r. Czy macie tę kartotekę i czy 
uważa pan, że należy ją przejąć?

Kolejne pytanie. Zbiór Hiacynt, który był 
w Komendzie Głównej Policji, to był tzw. zbiór nie-
czynny. Gdzie on jest w tej chwili?

Kandydat na Członka Kolegium  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Tadeusz Wolsza:
Zacznę od trzeciego pytania. Przyznam się szcze-

rze, Panie Marszałku, że nie mam żadnej wiedzy 
na temat losów tego zbioru. Ta tematyka nie mieści 
się też w orbicie moich zainteresowań naukowych, 
w związku z czym nigdy jej nie śledziłem, stąd trudno 
mi cokolwiek powiedzieć na ten temat.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to w Instytucie Pamięci 
Narodowej jest specjalny zespół, który prowadzi karto-
tekę osób pokrzywdzonych w latach wojny, będących 
ofiarami represji sowieckich. To jest efekt współpracy 
Instytutu Pamięci Narodowej z Ośrodkiem „Karta”. 
Instytut Pamięci Narodowej – o ile mnie pamięć nie 
myli – odkupił od Ośrodka „Karta” całą dokumentację 
na ten temat. Powołał oddzielny zespół badaczy w insty-



89
21. posiedzenie Senatu w dniu 24 czerwca 2016 r. 

Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.)

(wicemarszałek G. Czelej) kworum. Do składu kolegium zostanie powołany ten 
kandydat, który uzyska więcej głosów „za” niż gło-
sów „przeciw”.

Przypominam państwu, że senator może udzielić 
poparcia co najwyżej 2 kandydatom. Na karcie przy 
nazwisku każdego z kandydatów należy postawić 
1 znak „x”. Karta będzie uznana za głos nieważny 
w przypadku udzielenia poparcia więcej niż 2 kandy-
datom, postawienia przy nazwisku kandydata więcej 
niż 1 znaku „x”, niepostawienia na karcie żadnego 
znaku „x”, niepostawienia żadnego znaku „x” przy 
nazwisku któregokolwiek z kandydatów. Szanowni 
Państwo, głosujący senator powinien podjąć określo-
ną decyzję w odniesieniu do każdego z przedstawio-
nych kandydatów. Przypominam, że głos „za” może 
być oddany tylko na 2 kandydatów.

Czy są jakieś pytania państwa w sprawie głoso-
wania? Nie ma.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczy-
tywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te 
karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa 
w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze 
dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół 
głosowania tajnego.

Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o roz-
danie kart do głosowania, a państwa senatorów – 
o wypełnienie tych kart.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Senator Kleina 

ma pytanie.)
No już teraz… Ja pytałem…
(Senator Piotr Zientarski: Pytanie co do głoso-

wania.)
No, słucham.
(Senator Piotr Zientarski: To w sprawie głoso-

wania.)
No tak, proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Ja zgłaszałem się cały czas… Przepraszam, Panie 
Marszałku, ale na karcie do głosowania przy osobach 
są… jest plus i minus. Czy to oznacza, że jeśli jeste-
śmy za kimś… Jeżeli jesteśmy przeciw, to czy sta-
wiamy znaczek oznaczający sprzeciw, czy stawiamy 
tylko pozytywny znak? Przepraszam za to pytanie, 
ale to… Czy musimy każdą rubrykę wypełnić?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie każdą rubrykę, tylko odnieść się do każdego 
z kandydatów – przy każdym kandydacie oznaczyć: 
za albo przeciw, albo się wstrzymać.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak, głosowa-
liśmy, że do środy, do 11.00)

(Głosy z sali: Komisje jeszcze… Jeszcze posie-
dzenia komisji…)

Tak, tak, posiedzenia komisji będą w zaplanowa-
nym czasie.

Ogłaszam 10-minutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 31  

do godziny 13 minut 41)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów o zajęcie miejsc, sena-

torów sekretarzy i niesekretarzy.
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie i Panowie 

Senatorowie!
W dniu dzisiejszym, po głosowaniu w sprawie 

powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu zostanie jeszcze przeprowadzo-
ne głosowanie w sprawie ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych. Po tym głosowaniu zostanie zarządzona 
przerwa w obradach do dnia 29 czerwca, do środy, 
do godziny 11.00.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: powołanie członków Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 
powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.

(Rozmowy na sali)
Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w głoso-

waniu tajnym zwykłą większością głosów…
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie! Nie rozmawiajcie już, prze-

praszam bardzo…
…Zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczę-
towanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyzna-
czam następujących sekretarzy: pana senatora Marka 
Pęka, pana senatora Aleksandra Szweda i pana sena-
tora Jerzego Wcisłę.

Wysoka Izbo! Uchwałę w sprawie powołania 
członków kolegium Senat podejmuje zwykłą więk-
szością głosów – celowo to powtarzam jeszcze raz. 
Oznacza to, że podczas obliczania głosów dotyczą-
cych danego kandydata będą brane pod uwagę jedynie 
głosy „za” albo „przeciw”, natomiast głosy wstrzy-
mujące się będą uwzględniane jedynie do obliczania 
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Arkadiusz Jakub Grabowski,
Tomasz Paweł Grodzki,
Maciej Tomasz Grubski,
Jan Wincenty Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Mariusz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Wiktor Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Jerzy Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,

(Senator Piotr Zientarski: Czyli do każdego z kan-
dydatów…)

(Senator Kazimierz Kleina: Okay, dziękuję bar-
dzo.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli 4 za.)
(Senator Piotr Zientarski: Wszystko jasne.)
Każda osoba z nas ma 4 krzyżyki do postawienia. 

4 krzyżyki musimy postawić. Przy czym te krzyżyki 
nie mogą być w jednej linii. 2 krzyżyki też nie mogą 
być w jednej linii. Ani 3 krzyżyki.

(Senator Piotr Zientarski: O, o to chodziło.)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 

do głosowania? Ja nie dostałem. O, już mam, dziękuję.
Wypełniamy karty.
I teraz bardzo proszę senatora sekretarza 

Aleksandra Szweda o odczytywanie kolejno nazwisk 
państwa senatorów, zaś państwa senatorów proszę, 
aby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wy-
pełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Lista senatorów do głosowania tajnego. Głos od-

dadzą:
Jan Filip Libicki,
Rafał Michał Ambrozik,
Anna Maria Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Jerzy Bielan,
Grzegorz Michał Bierecki,
Przemysław Jan Błaszczyk,
Aleksander Tomasz Bobko,
Ryszard Wiesław Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Stefan Borowski,
Bogdan Michał Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Mieczysław Chróścikowski,
Zbigniew Jan Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Józef Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Feliks Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Kazimierz Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Józef Golba,

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sekretarz A. Szwed) w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oddano głosów 77, gło-
sów ważnych 77.

(Głosy z sali: Brawo, brawo!)
(Senator Grażyna Sztark: Nikt się nie pomylił?) 

(Wesołość na sali)
Za wyborem…
(Rozmowy na sali)
Teraz wyniki, proszę państwa, proszę o ciszę.
Za wyborem Antoniego Kazimierza Dudka głoso-

wało 27 senatorów, przeciw – 44, wstrzymało się 6.
Za wyborem Andrzeja Romana Kołodzieja głoso-

wało 25 senatorów, przeciw – 46, wstrzymało się 6.
Za wyborem Wojciecha Polaka głosowało 50 se-

natorów, przeciw – 21, wstrzymało się 6.
Za wyborem Tadeusza Wojciecha Wolszy głoso-

wało 51 senatorów, przeciw – 24, wstrzymało się 2.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie powołania członków 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Senat powołał w skład Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu pana Wojciecha Polaka i pana 
Tadeusza Wojciecha Wolszę.

Gratuluję panom. Proszę panów o podejście do 
stołu prezydialnego, chciałbym wręczyć uchwałę 
w sprawie powołania. (Oklaski)

Panowie Członkowie, bardzo serdecznie gratuluję. 
(Oklaski)

Panom również dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Kaziu się załapał 

na zdjęcie.)
(Senator Piotr Zientarski: Kaziu jest najlepszym tłem.)
Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad, ustawa o Radzie Mediów 
Narodowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 216 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia komi-

sji. Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie bez po-
prawek całej ustawy. Było 5 głosów za odrzuceniem 
i 4 przeciwko odrzuceniu. W związku z tym komisja 
rekomenduje odrzucenie wyżej wymienionej ustawy.

Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy wszyscy senatorowie oddali głosy? Tak. 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obli-

czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

15 minut przerwy. Czyli zarządzam przerwę do 
godziny 14.11… Tak?

(Rozmowy na sali)
Do 14.05, tak? Do 14.05.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 51  

do godziny 14 minut 03)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, przedłużam przerwę do… prze-

praszam, oj, cofam się… do godziny 14.15.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 03 do 

godziny 14 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-

go porządku obrad: powołanie członków Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obli-
czanie głosów i sporządzili protokół tajnego głosowania.

Ogłaszam wyniki.
Pozwolę sobie przeczytać protokół głosowania tajne-

go z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania człon-
ków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przepro-
wadzenia głosowania tajnego sekretarze, pan senator 
Aleksander Szwed, pan senator Marek Pęk i pan sena-
tor Jerzy Wcisła, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym 
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Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowni Państwo, chciałabym tylko poinformo-
wać panie i panów senatorów, że zgłosiłam poprawki 
zaproponowane przez nasze Biuro Legislacyjne i one 
są w tej grupie poprawek opatrzonych moim nazwi-
skiem. To są poprawki zgłoszone przeze mnie, zapro-
ponowane natomiast przez nasze Biuro Legislacyjne. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Senator.
Jeszcze pan senator Fedorowicz.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący 

Senatorze!
Ja zachowuję się zgodnie z regułami. Reguły, któ-

rych przestrzegałem w Sejmie przez tyle lat, są cał-
kiem podobne. Wiedziałem o tej informacji, niemniej 
jednak Senat dysponuje jeszcze kilkoma posłami, 
którzy mogliby być, jeżeli chcieliby mieć większość.

(Senator Piotr Zientarski: Senatorami.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, Panie…)
Senatorami. W związku z tym… naszych też nie 

było. 
W związku z tym proszę łaskawie nie zwracać mi 

więcej uwagi w ten sposób, bo nam się tak świetnie 
razem pracuje, więc po co mielibyśmy stwarzać pro-
blemy. (Wesołość na sali) (Oklaski)

(Głos z sali: Panie Marszałku…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, ale w jakim trybie? Pytam, bo 

pana nie ma na liście senatorów, którzy mogą jeszcze 
zabrać głos.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja chciałbym powiedzieć, że sprawozdanie pana 

senatora Fedorowicza jest dla mnie o tyle niejasne, że 
pan senator zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy bez 
poprawek. Nie ma w regulaminie możliwości, żeby 
odrzucić ustawę bez poprawek, więc traktuję to jako 
albo nadmiar słów, albo jakąś pomyłkę.

(Senator Piotr Zientarski: To lapsus.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
To jak, Panie Senatorze, jak to…
(Senator Leszek Czarnobaj: O odrzucenie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili: pani senator Barbara Borys-Damięcka, pan sena-
tor Jan Rulewski, pan senator Leszek Czarnobaj, pan 
senator Władysław Komarnicki, pan senator Jerzy 
Fedorowicz, pan senator Piotr Florek, pani senator 
Barbara Zdrojewska, pan senator Zbigniew Cichoń 
i pani senator Jadwiga Rotnicka.

Ponadto sprawozdawcami komisji byli: senator 
Jan Maria Jackowski – Komisji Kultury i Środków 
Przekazu; i pani senator Barbara Borys-Damięcka 
– mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator?
Bardzo proszę.
(Senator Adam Bielan: Ale tak mocno, Jasiu.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jako przedstawiciel komisji chciałbym oczy-

wiście zarekomendować Izbie przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, 
że na posiedzeniu komisji doszło do dziwnej prak-
tyki, ponieważ było wiadomo – składałem wniosek 
– że pani marszałek Koc i pan marszałek Czelej byli 
w tym czasie na posiedzeniu konwentu i tylko z tego 
powodu… Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej 
doskonale o tym wiedzieli, bo jest to w protokole, in-
formowałem o tym, nie chciano się zgodzić na 15-mi-
nutowe przesunięcie godziny rozpoczęcia posiedzenia 
komisji i ten wynik głosowania tylko przez to jest 
taki, a nie inny…

(Senator Adam Bielan: Hańba!)
(Poruszenie na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: A skąd wiesz, jaki 

byłby wynik głosowania?)
Ja rekomenduję przyjęcie tej ustawy bez popra-

wek.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie wiadomo, jaki 

byłby wynik głosowania.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator jeszcze pragnie zabrać głos. Tak?
Pani senator jest tu na liście? Jest. Pani senator 

Barbara Zdrojewska jest na liście.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A przepraszam, to ja 

już nie muszę…)
(Głos z sali: Musisz, musisz.)
Bardzo proszę.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 55 było za, 23 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych.

Proszę państwa, ja za chwilę ogłoszę przerwę. 
Poproszę o przedstawienie komunikatu, a później 
ogłoszę przerwę.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Wysoki Senacie!
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w celu rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, druk senacki nr 215, od-
będzie się dziś bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 217. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do środy, czyli do 29 czerwca, 

do godziny 11.00. Dziękuję.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Był to wniosek o odrzucenie ustawy w całości. 

Tak powiedziałem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale to jest różnica.)
Proszę państwa, możemy przystąpić do głosowa-

nia. Dobrze.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku 
– nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie 2 wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 22 – za, 55 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 14 minut 24)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Panie i Panowie Senatorowie, wczoraj na lotnisku 

w Stambule doszło do zamachu terrorystycznego, 
w wyniku którego zginęło 36 osób, a blisko 150 zo-
stało rannych. Bardzo proszę o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy pamięci ofiar tego ataku.

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

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

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: W sprawie formalnej.)
Tak, słucham, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mogę stąd?)
Obojętne…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mogę mieć prośbę do pana marszałka? Otóż doszła 

do nas wiadomość, że kilka godzin temu umarła pani 
redaktor Janina Paradowska, wybitny dziennikarz, jeden 
z najwspanialszych dziennikarzy, nagrodzona wieloma 
nagrodami. Czy pan marszałek byłby gotów poprosić 
Senat o uczczenie jej pamięci chwilą milczenia?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze, pan może to zro-

bić i my to zrobimy. Oczywiście. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Szanowni Państwo, kilka godzin temu nagle 

odeszła pani redaktor Janina Paradowska, krako-
wianka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
absolwentka również Wydziału Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, osoba, która od 
1991 r. pracowała jako wybitny komentator poli-
tyczny, niezależny, osoba, która kochała Polskę, 
tak jak my wszyscy. Proszę państwa, Wysoką Izbę, 
o uczczenie jej śmierci chwilą milczenia.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Wysoka Izbo, i dzię-

kuję panu senatorowi.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw, druki senac-
kie nr 215 i 215 A – i rozpatrzenie go jako punktu 
czwartego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 201, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 201 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia, pana 
senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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publiczny. Ale dalej mamy w konstytucji zapis: „ze 
względu na ochronę życia prywatnego” – i ten zapis 
nie jest przeniesiony do ustawy zwykłej. Jest też jed-
nak przeniesiony zapis, który już tutaj przywoływa-
łem: „ze względu na inny ważny interes prywatny”. 
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od ministra spra-
wiedliwości, wynikało, że właśnie ten powód, jakim 
jest inny ważny interes prywatny, bardzo często był 
wykorzystywany do tego, żeby utajnić postępowanie, 
proces karny. Jeżeli zaś chodzi o ochronę życia pry-
watnego, to także nie została przeniesiona… Należy 
więc wyprowadzić z tego wniosek, że ten tak często 
przywoływany powód należy traktować zawężająco, 
czyli przede wszystkim w sytuacji, kiedy jest zagro-
żone życie prywatne stron, czyli gdy może ponieść 
szkody pokrzywdzony czy też świadek albo inna 
osoba, której dotyczy dane postępowanie karne. Tak 
że, jeżeli chodzi o transparentność, to na tę transpa-
rentność, tak jak powiedziałem, składa się oczywiście 
instytucja jawności procesu karnego.

Oprócz instytucji jawności procesu karnego bar-
dzo ważny ze względu na transparentność jest oczy-
wiście również udział środków masowego przekazu. 
W zasadzie można byłoby postawić znak równości 
między jawnością a udziałem środków masowego 
przekazu. Niemniej jednak są takie sytuacje, że pro-
ces karny jest jawny, ale nie ma udziału środków ma-
sowego przekazu – to w sytuacji, kiedy sprawozdania 
stron czy też zeznania stron mogłyby po prostu… kie-
dy strony mogłyby ponieść w związku z tym szkodę. 
W art. 357, który jest tutaj wprowadzany, mowa jest 
o tym, że sąd może pozwolić na to, by przedstawi-
ciele środków masowego przekazu, pomimo jawności 
procesu, zostali w pewnych sytuacjach z rozprawy 
wyproszeni. Zwracam uwagę na to, co jest istotą 
obecnej zmiany. W obecnych zapisach nie ma już tej 
przesłanki, jaką było następujące stwierdzenie: przed-
stawiciele środków masowego przekazu nie mogą 
brać udziału w procesie, jeżeli – to zostało wykre-
ślone – sprzeciwia się temu ważny interes uczestnika 
postępowania. Ta przesłanka była bardzo szeroko wy-
korzystywana, stąd nie ma zapisu o tym, że sprzeci-
wia się temu ważny interes uczestnika postępowania. 
Nie ma tej dowolności, jeżeli chodzi o uczestnictwo 
przedstawicieli środków masowego przekazu. O ile 
wcześniej w §1 art. 181 był zapis mówiący o tym, że 
sąd może na to zezwolić, o tyle teraz mamy zapis: 
sąd zezwala. No i, jak mówiłem, wykreślono zapis 
o tym sprzeciwie, jeśli chodzi o ważny interes uczest-
nika postępowania. Wnioskodawcy zwracają uwagę 
na to, że ten ważny interes uczestnika postępowania 
ma swoje odzwierciedlenie w instytucji utajnienia 
jawności procesu karnego. Jeżeli proces karny jest 
utajniony, to nie ma na sali środków masowego prze-
kazu, nie ma zapisu dźwięku, rejestrowania obrazu, 
nie ma utrwalania tego, co w ramach procesu karnego 

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia 

sprawozdania z obrad 3 połączonych komisji, Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które miały 
miejsce 23 czerwca 2016 r. Sprawozdanie zawarte jest 
w druku nr 201 A, a procedowana ustawa – w druku 
senackim nr 201. Jest to ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa została 
przyjęta przez komisje, z tym że została zgłoszona 1 
poprawka, przez senatora Seweryńskiego, poprawka 
dotycząca art. 360, i został też zgłoszony wniosek 
mniejszości.

Proszę państwa, na posiedzeniu połączonych ko-
misji odbyła się dyskusja, odbyła się szeroka debata. 
Zwracano uwagę na to, że… Przedstawiciele minister-
stwa, Ministerstwa Sprawiedliwości – byli też przed-
stawiciele Ministerstwa Zdrowia – zwracali uwagę 
na to, że celem tej nowelizacji kodeksu postępowania 
karnego i pozostałych ustaw jest zwiększenie przej-
rzystości, przezroczystości, transparentności procesu 
karnego. Chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość wyłączeń 
jawności procesu karnego. Wszystko to opiera się na 
przywoływanym zapisie konstytucyjnym, który doty-
czy konstytucyjnej zasady jawności – chodzi o art. 45 
konstytucji. Tenże art. 45 konstytucji jest co prawda 
przywoływany w uzasadnieniu do przedstawionego 
projektu ustawy, to ust. 2, ale myślę, że trzeba też 
zwrócić uwagę na ust. 1, który stawia koniunkcję 
między jawnością a sprawiedliwością: proces jest jaw-
ny i sprawiedliwy. Można to odczytać w ten sposób, 
że jak jest jawność, to jest większa sprawiedliwość. 
Oczywiście są sytuacje, które nawet w myśl tej usta-
wy pozwalają na wyłączanie jawności. Chodzi tylko 
o to, żeby takich wyłączeń nie było zbyt dużo. Bardzo 
często, jeżeli chodzi o art. 45 konstytucji, powoływa-
no się na zapis, który mówi o wyłączeniu ze względu 
na przesłankę ważnego interesu prywatnego. Na tę 
przesłankę ważnego interesu prywatnego zbyt często, 
w ocenie wnioskodawców, strony się powoływały – 
często była to strona oskarżona – żeby utajnić proces 
karny, żeby doszło do utajnienia.

Pragnę zwrócić państwa uwagę na to, że o ile 
w konstytucji, w ust. 2, jest 5 sytuacji, które sprawiają, 
że może dojść do wyłączenia jawności postepowania 
karnego, rozprawy karnej, o tyle już w ustawie zwy-
kłej mamy do czynienia z 4 sytuacjami. Mianowicie 
wyłączenie jawności może nastąpić oczywiście ze 
względu na moralność, i to jest powtórzone w ustawie 
zwykłej, ze względu na bezpieczeństwo państwa, i to 
też jest powtórzone, oraz ze względu na porządek 



96

21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,  

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(senator sprawozdawca S. Gogacz) zawodu lekarza i dentysty. Jest to zmiana, która ko-
responduje, koreluje ze zmianą, jaka jest w ustawie 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tu chodzi o taką sytuację, jak to wnioskodawca 
przedstawiał, że zachowanie tajemnicy było bardzo 
często nadużywane po śmierci pacjenta, nadużywa-
ne, jeżeli chodzi np. o sytuację, w której nie można 
było… To bardzo często utrudniało dochodzenie do 
prawdy, do tego, jaki był powód śmierci pacjenta, 
czy powodem były błędy lekarskie, czy to były inne 
powody. W obecnym zapisie art. 40 ust. 2a wprowa-
dza się w odniesieniu do tajemnicy lekarskiej taką 
możliwość, że po śmierci pacjenta ta tajemnica może 
być ujawniona, jeżeli takie jest życzenie osób bliskich. 
Osoby bliskie zgodnie z ustawą o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, z jej art. 1 pkt 2, to są 
małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stop-
nia w linii prostej przedstawiciela ustawowego. Tak 
że na życzenie osób bliskich ta tajemnica może zostać 
wyłączona w zakresie, jaki wskaże osoba bliska.

Jest też zapis w art. 3a, który mówi o tym, że na 
życzenie osoby bliskiej może po prostu… Chodzi o to, 
że inna osoba bliska może się sprzeciwić ujawnieniu 
tej tajemnicy lekarskiej. I to wygląda w ten sposób, 
że gdyby nawet wiele osób bliskich zechciało odtajnić 
tę wiedzę, ujawnić tajemnicę lekarską, to wystarczy 1 
osoba bliska, która się sprzeciwi, i tajemnica lekarska 
oczywiście nie zostanie ujawniona.

W zasadzie powinienem powrócić jeszcze na mo-
ment do k.p.k., do art. 360. Ja mówiłem o art. 360, ale 
w kontekście enumeratywnie wymienionych sytuacji, 
w których może być wyłączona jawność procesu kar-
nego. W tym art. 360 dodano §2, który mówi o tym, 
że te wszystkie sytuacje, kiedy sąd może wyłączyć 
jawność rozprawy, czyli te sytuacje, które wynikają 
z art. 45 ust. 2 konstytucji, a także choćby na żą-
danie osoby, która złożyła wniosek o ściganie… Te 
wszystkie sytuacje, które wyłączają jawność, mogą 
nie zostać uwzględnione, bo w §2 mamy taki zapis: 
jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, 
rozprawa odbywa się jawnie. Tu się daje prokurato-
rowi władzę, możliwość sprzeciwienia się.

A z czego to wynika? Jakie racje za tym stały? 
Wskazuje się na to, wnioskodawcy wskazują na to, 
że w społeczeństwie jest niskie poparcie dla sądow-
nictwa, że jest ono na poziomie 25%. Poza tym mówi 
się o prokuratorze w tej roli, która jest przewidziana 
w §2, jako o rzeczniku praworządności. Prokurator 
też bierze udział w tym procesie i jako jedna z tych 
instytucji, które biorą w nim udział, jedna ze stron, 
które biorą udział w procesie, właśnie dla dobra pro-
cesu, żeby tych sytuacji związanych z utajnieniem 
było jak najmniej… Oczywiście wtedy prokurator 
może wystąpić z takim głosem.

Zwracam jeszcze uwagę na poprawkę pana se-
natora Seweryńskiego. Chce on, żeby jeżeli chodzi 

ma miejsce. Stąd wydaje się, że instytucja utajnienia 
w zupełności wystarczy, że interes uczestnika postę-
powania… Ta przesłanka się w tym zawiera.

W obecnych zapisach jest mowa o tym, że łatwiej-
szy udział w postępowaniu będzie miał czynnik spo-
łeczny. Jeżeli chodzi o transparentność postępowania, 
a na takiej zasadzie te zmiany się opierają, to czymś 
oczywistym jest, że musi być zapewniony udział 
czynnika społecznego. Wszystkie sytuacje, jeżeli 
chodzi o udział czynnika społecznego, mamy opisa-
ne w art. 90. Tu nastąpiły następujące zmiany. O ile 
w obecnie obowiązującym prawie, w art. 90 k.p.k. jest 
informacja, że „w postępowaniu sądowym do czasu 
rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowa-
niu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecz-
nej”, o tyle teraz proponowany jest zapis, że „w po-
stępowaniu sądowym udział w postępowaniu może 
zgłosić organizacja społeczna”. Można wnioskować 
z tego, że taki udział można zgłosić na każdym etapie. 
O ile wcześniej mówiło się w tym przepisie o tym, 
że ten udział strona społeczna może zgłosić wtedy, 
kiedy zachodzi potrzeba ochrony interesu społecz-
nego lub ważnego interesu indywidualnego, o tyle 
teraz wykreślamy słowo „ważnego”. Po prostu może 
zgłosić… W tej nowelizacji bardzo wyeksponowany 
został udział czynnika społecznego. Ten udział czyn-
nika społecznego teraz będzie obligatoryjny, a nie jak 
do tej pory arbitralny. Przedstawiciele organizacji 
społecznych mają prawo… To jest obligatoryjne, to 
jest obowiązek.

W art. 90 mamy dodane 3 paragrafy – §4, 5 i 6 – 
których wcześniej w art. 90 nie było. Przewidują one 
takie sytuacje, w których ze względu na porządek 
procedowania, harmonijny przebieg procesu karnego 
może być tak, że sąd zmniejszy liczbę przedstawi-
cieli organizacji społecznych albo też uporządkuje 
w jakiś sposób ich udział. Nie można zatem zarzu-
cić, że ta obligatoryjność udziału przedstawiciela 
społecznego może doprowadzić do uniemożliwienia 
przeprowadzenia procesu przez sąd. Tak że to są te 
3 na pewno bardzo ważne elementy gwarantujące 
transparentność, o której mówi art. 45 konstytucji, 
czyli ograniczenie co do wyłączeń jawności, udział 
środków masowego przekazu czy też obligatoryjny 
udział czynnika społecznego.

Jest jeszcze informacja o tym, że po odbiór prze-
syłki pocztowej, czyli zawiadomienia o procesie, nie 
musi się zgłaszać osobiście obrońca, pełnomocnik, 
adwokat, radca prawny, ale może to być przedstawi-
ciel, może tę przesyłkę odebrać osoba upoważniona 
na zasadzie pełnomocnictwa pocztowego. To są te 
zmiany.

Oczywiście została przeprowadzona także obszer-
na dyskusja, jeżeli chodzi o ustawę o wykonywaniu 
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) naruszana jest również konstytucja. Konstytucja jest 
naruszana, jeżeli chodzi o kwestię jawności, odwołuję 
się do art. 105 konstytucji.

I pokrótce, proszę państwa, powiem, na co ab-
solutnie nie możemy się zgodzić. Nie możemy się 
zgodzić na zmianę art. 90 §3, jeśli chodzi o rzeko-
mą likwidację przejawów arbitralności sądu w do-
puszczeniu przedstawiciela organizacji społecznej 
do udziału w sprawie. Bo tak jakby będziemy o to 
pytać… Sąd Najwyższy, proszę państwa, mówi, że 
nie są znane – nam też, być może pan minister nam 
to wyjaśni – badania empiryczne, które pozwoliłby 
zweryfikować, czy rzeczywiście stan rzeczy jest taki, 
że właśnie nadużywana jest ta zasada arbitralności 
i dotychczasowe przepisy się nie sprawdzają. Nie ma 
takich badań. Sąd Najwyższy nie zauważył, żeby ta-
kie badania były, i stwierdził, że te rozwiązania są 
przynajmniej przedwczesne. No ale chodzi, proszę 
państwa, również o sprawność postępowania, cały 
czas walczymy o sprawność postępowania. A tu 
dochodzi do takiej sytuacji, że przedstawiciel orga-
nizacji społecznych oczywiście będzie miał prawo 
uczestniczenia na prawach strony, z możliwością skła-
dania wszelkich wniosków itd., co jest całkowicie 
zrozumiałe, ale dodatkowo jeszcze będzie miał prawo 
w ostatnim słowie, czyli, że tak powiem, wypowiadać 
się w ramach głosów stron. I tego, proszę państwa, 
do tej pory nie było i wydaje się, że nie ma takiej 
potrzeby, żeby to było, bo wystarczy wyartykułować 
w toku postępowania swoje stanowisko.

Dalej… Oczywiście mówię tutaj, że tak powiem, 
hasłowo, krótko. Kolejna rzekoma arbitralność sądu, 
która ma być nowelizowana art. 357 kodeksu postę-
powania karnego. Chodzi, proszę państwa, o rzekome 
niezasadne uniemożliwianie przedstawicielom me-
diów utrwalania przebiegu postępowania karnego. 
Też badań na ten temat nie mamy, a wiemy – i to 
konkluduje Sąd Najwyższy – że sędziowie i proku-
ratorzy, będący rzecznikami prasowymi, jako naj-
ważniejsze problemy we współpracy ze środkami 
masowego przekazu wskazują nieznajomość prawa 
oraz brak rzetelności, brak rzetelności dziennikar-
skiej. A właściwie nie ma żadnych wymogów co do 
bycia dziennikarzem. Każdy, kto napisze artykuł, 
nawet na bloga – prawda? – czy do mediów, może być 
dziennikarzem. A co z etyką? – pyta Sąd Najwyższy. 
My uważamy, że absolutnie muszą być zagwaranto-
wane prawa, ale także prawa oskarżonego, bo tutaj 
wyłącza się oskarżonego z możliwości przedstawienia 
swojego stanowiska do mediów.

Kolejna kwestia, która już zupełnie jest w na-
szym przekonaniu kuriozalna, dotyczy decydowania 
o wyłączeniu jawności rozprawy. W przedłożeniu 
sejmowym była możliwość odwołania się, złożenia 
do sądu zażalenia na postanowienie o braku jawno-
ści. I co się stało? Właśnie ta kwestia zażaleniowa 

o prawo prokuratora, o którym to prawie wcześniej 
mówiłem… Żeby była możliwość zaskarżenia tego 
prawa prokuratora, jeżeli chodzi o przestępstwa, które 
są rozpatrywane z wniosku o ściganie. No, to jest 
szczególna grupa przestępstw, według art. 12 kodeksu 
karnego, które są ścigane tylko na wniosek osoby, 
która wystąpiła z takim wnioskiem, na wniosek po-
krzywdzonego. Oczywiście pan profesor zapropono-
wał w swojej poprawce, żeby w takiej akurat sytuacji 
– no, to może dotyczyć np. możliwości gwałtu itd. – 
osoby, które… Chodzi o to, żeby szkód nie poniosły 
osoby, które nie są bezpośrednio związane z prze-
stępstwem, żeby to wszystko nie rzutowało na cały 
krąg osób, które mogą być związane z daną sytuacją.

To tyle. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia, pana 
senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mniejszość zgłosiła wniosek o odrzucenie usta-

wy, ponieważ nie godzi się z zapisami zawartymi 
w przedłożeniu. Powiem pokrótce, bo będą jeszcze 
pytania, będzie debata, myślę, że obszerna. Ale chcę 
teraz podać podstawowe powody, które legły u pod-
staw złożenia wniosku mniejszości o odrzucenie 
ustawy.

Mianowicie nie możemy zgodzić się z ignorowa-
niem po raz kolejny autorytetów, jeżeli chodzi o wy-
miar sprawiedliwości, a więc Sądu Najwyższego, 
Krajowej Rady Sądownictwa, korporacji prawniczych 
oraz… W tej sytuacji mamy do czynienia również 
z wetem lekarzy, Naczelnej Rady Lekarskiej – doty-
czy ono naruszenia tajemnicy lekarskiej – oraz gene-
ralnego inspektora ochrony danych osobowych, który 
przyłącza się do zdecydowanego braku zgody lekarzy 
na omawiane tu zmiany. Także minister zdrowia wy-
raził sprzeciw wobec tej ustawy, w kontekście zmia-
ny ustawy. Bo przecież mamy tam zmianę kodeksu 
postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty i o tajemnicy lekarskiej. I to są, pro-
szę państwa, zasadnicze kwestie, które spowodowały, 
że tutaj absolutnie zgody być nie może, ponieważ 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) szę państwa, ma słuchać tylko świadków, najlepiej 
oskarżenia. Proszę państwa, coś chyba tutaj jest nie 
tak. To mówię tak bardzo, bardzo delikatnie.

Dlatego też z tych względów, które w tej chwi-
li przedstawiam tylko w skrócie, konsekwentnie 
i w sposób zdecydowany będziemy przeciwstawiać 
się tej ustawie, łamiącej podstawowe prawa człowie-
ka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę – 1 minutę – zapyta-
nia do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa chce zadać pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy więk-

szości.
Proszę mi powiedzieć: czy w świetle art. 360 w za-

proponowanym brzmieniu prokurator we wszystkich 
sytuacjach będzie mógł wystąpić przeciwko wyłą-
czonej jawności, także w sytuacji przestępstw sek-
sualnych?

(Senator Stanisław Gogacz: Do kogo to pytanie?)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Do sprawozdaw-

cy większości.)
Do sprawozdawcy większości.
Czy ja to dobrze zrozumiałem?

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku, art. 360 k.p.k. faktycznie został 

zmieniony w ten sposób, że dodano paragraf, którego 
nie było wcześniej, a mianowicie paragraf, w którym 
jest mowa o tym, że jeżeli prokurator sprzeciwi się 
wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie. 
I to należy rozumieć w ten sposób, że to dotyczy 
wszystkich sytuacji, jakie są wymienione w §1. Na 
etapie prac w Sejmie został złożony wniosek – on 
był szerzej sformułowany – jeżeli chodzi o możli-
wość zaskarżenia decyzji prokuratora w stosunku do 
wszystkich takich sytuacji, o ile dobrze pamiętam, 
a w Senacie została zgłoszona poprawka przez senato-
ra Seweryńskiego, która dotyczy sytuacji związanych 
z wnioskiem o ściganie, czyli tej grupy przestępstw, 
o których tu była przed chwilą mowa. Tak że ja tak 
to rozumiem, to zresztą wynika chyba z jakiejś logiki 
prawniczej.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o zadanie pytania.

była przedmiotem wszystkich opinii, które mamy. 
My nie mamy aktualnych opinii w odniesieniu do 
sytuacji, która powstała w Sejmie, a powstała sytu-
acja zupełnie kuriozalna, proszę państwa, naprawdę 
kuriozalna… Pozbawiono sąd na etapie sądowym 
możliwości decydowania o przebiegu postępowania 
w tej konkretnej sprawie, o wyłączeniu jawności. 
No, proszę państwa, tego to chyba nikt poważny by 
nie wymyślił. No, proszę państwa, sąd przestaje być 
gospodarzem rozprawy! Nie tylko sąd meriti, orze-
kający, bo również brak możliwości ewentualnego 
odwołania, zgodnie z przedłożeniem sejmowym. I to 
też było krytykowane – że przedłuża postępowanie, 
że sąd decyduje. Proszę państwa, i stąd poprawka, 
o której mówił pan przewodniczący Gogacz, pana 
profesora Seweryńskiego. On chciał ratować sytuację 
i powiedział, że ten, kto złożył wniosek o ściganie, 
może w takiej sytuacji złożyć zażalenie. Ale, proszę 
państwa, to nie ratuje sytuacji. Dlaczego? Dlatego że 
np. przy gwałcie wniosku o ściganie nie musi składać 
osoba pokrzywdzona, bo postępowanie jest z urzędu. 
W związku z tym, proszę państwa, jeśli osoba po-
krzywdzona złożyła wniosek o wyłączenie jawności 
i wniosek taki został przyjęty przez sąd, a prokurator 
zgłosił veto, które staje się wiążące, to ta osoba – ta 
zgwałcona – będzie w świetle mediów, wbrew decyzji 
sądu, bez żadnej możliwości weryfikacji, nagrywana 
i pokazywana. No, proszę państwa, to jest sytuacja 
kompletnie niezrozumiała! Nie wiem, czy nawet ocze-
kiwana, bo pan profesor Seweryński chciał ratować 
sytuację, tylko nie przewidział, że wniosek o ściganie 
nie załatwi sprawy.

I kwestia, o której napomknąłem, dotycząca ta-
jemnicy lekarskiej. Proszę państwa, jest bardzo ob-
szerne stanowisko Sądu Najwyższego, który mówi 
o wątpliwościach co do zmian, cytuję: „Wynikają 
one z niezrozumienia istoty tajemnicy lekarskiej, 
gwarancji z niej wynikających oraz, jak się wydaje, 
braku orientacji w zakresie rzeczywistych problemów 
związanych z procesami dotyczącymi tzw. błędów 
lekarskich. Wszak bowiem projektodawcy nie do-
strzegają istniejącej palety możliwości prawnych, 
która pozwala na pozyskanie informacji medycznej 
po śmierci pacjenta przez jego osoby bliskie i dlatego 
proponują, by dysponentem tej tajemnicy po śmierci 
pacjenta była osoba bliska pacjentowi”. I jest bar-
dzo obszerne stanowisko Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej, a także generalnego inspektora danych 
osobowych. Proszę państwa, to są fundamentalne 
sprawy z zakresu praw człowieka, praw konstytu-
cyjnych, rzetelnego prawa do obrony, do jawności 
– ale obiektywnych. Bo jeśli jest jawność, to ktoś, 
kto przychodzi na rozprawę, słucha wszystkiego. On 
słucha również wyjaśnień oskarżonego. A tutaj, pro-
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kurator, który otrzyma właśnie takie uprawnienia, 
działał wbrew jakiejś logice, wiążącej się z tym, żeby 
zagwarantować transparentność.

Teraz organizacje społeczne. Fakt, że w miejsce 
arbitralności wprowadza się obligatoryjność, musi 
z czegoś wynikać. Jak rozumiem, wnioskodawcy 
opierali się na tym, że zbyt często sąd decydował 
o tym, że organizacje społeczne nie miały udziału, 
mniejszego czy większego, w procesie karnym. 
I chyba tak to należy rozumieć. A jeżeli chodzi 
o to… Ten artykuł został bardzo rozbudowany. 
O ile wcześniej art. 90 k.p.k. to były 3 krótkie pa-
ragrafy, krótkie w sensie wizualnym, ale i treścio-
wym, jak myślę, o tyle teraz mamy 6 paragrafów. 
Te 3 pierwsze są poprawione w tym znaczeniu, że 
wprowadzamy obligatoryjność. Poza tym dodano 
jeszcze § 4, 5 i 6, które przewidują różne sytuacje, 
takie, że sąd w zasadzie… Sąd ma prawo do po-
dejmowania decyzji o tym właśnie, że z uwagi na 
porządek czy też możliwość procedowania, prowa-
dzenia procesu w pewnych przedziałach czasowych 
tego procesu może po prostu zdecydować, czy or-
ganizacje społeczne będą wtedy obecne w większej 
liczbie, czy w mniejszej liczbie. Szczególnie §6 
o tym mówi. Tak że tak dosłownie nie jest o tym 
postanowione. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Chodzi mi właśnie o ten dodany §6. Chciałbym 

zapytać o sytuację, która moim zdaniem jest tutaj 
uregulowana jednostronnie. Mianowicie organizacje, 
które będą dopuszczane do występowania w sprawie, 
mogą być tam w intencji zawiadomienia sądu na rzecz 
oskarżonego lub przeciw oskarżonemu. I kiedy liczba 
tych organizacji jest duża, sąd może, owszem, ogra-
niczyć liczbę przedstawicieli, ale pyta tylko 1 stronę. 
Mianowicie wzywa wówczas oskarżyciela i oskar-
żonego, ale już nie obrońcę, w celu wskazania nie 
więcej niż 2 przedstawicieli organizacji społecznych. 
Dlaczego tak jest? To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym dopytać o argumenty, ja-
kich użyła Naczelna Rada Lekarska, sprzeciwiając 
się w kwestii naruszenia tajemnicy lekarskiej. Mógłby 
pan nas powiadomić, jakie to były argumenty i jaki 
był przebieg debaty w tym zakresie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Pytanie kieruję do pana senatora sprawozdawcy, 
a zarazem pana marszałka – może w odwrotnej ko-
lejności.

Czy nie uważa pan, że w świetle dotychczasowych 
zmian w kodeksach, których inicjatorem jest minister 
sprawiedliwości i zarazem prokurator generalny, ta 
zmiana jest konsekwencją przerostu prokuratury nad 
sądem?

I drugie pytanie, dotyczące udziału organizacji 
społecznych, z którego zdaniem większości ko-
misji, również pana senatora sprawozdawcy, ma 
wynikać większa przejrzystość procesu. Czy nie 
wydaje się panu, że prawo do występowania w spra-
wie w przypadku organizacji społecznych, choćby 
ograniczone do organizacji, które zajmują się, że 
tak powiem, rutynowo ochroną praw człowieka 
czy też mają to zapisane w statutach, ich prawo do 
występowania na równych – przynajmniej w proce-
sie karnym – prawach co oskarżony bądź obrońca 
jest przesadne? W ten sposób może dojść nawet 
do swoistej autoreklamy tych organizacji. Czy to 
nie wprowadza… Powiem wprost – to, co powiem, 
jest oczywiście przesadne – wprowadzacie trzecią 
stronę w postępowaniu. Niekoniecznie jest taki 
wymóg, że sąd musi to uwzględnić. Czy nie uważa 
pan… Czy nie można by jednak – nie odmawiając 
potrzeby przezroczystości, przejrzystości i jawno-
ści procesu, o czym pan wspomniał – ograniczyć 
udziału tych organizacji do uczestnictwa, ale bez 
specjalnych praw? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Myślę, że na to trzeba patrzeć w kontekście tej 

zasady konstytucyjnej, jaką jest transparentność. 
Żeby zasada transparentności procesu mogła zostać 
zrealizowana, to, tak jak mówiłem wcześniej, a nie 
chcę już tego wszystkiego powtarzać, trzeba się po 
prostu posiłkować w działaniu właśnie takimi instru-
mentami jak te, o których pan senator mówił.

Czy nie ma tu przerostu prokuratury nad sądem? 
Wydaje się, że informacja o tym, że autorytet są-
downictwa w Polsce, no, jednak jest mniejszy, niż-
byśmy oczekiwali, wskazuje się nawet, że 25% spo-
łeczeństwa wypowiada się pozytywnie, jeżeli chodzi 
o działalność sądownictwa. Do tego wskazanie na 
fakt, że my prokuratora wprowadzamy w rolę rzecz-
nika praworządności i we wszystkie te funkcje, które 
z tego miałaby wynikać… Nie wydaje się, żeby pro-
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, ja staram się ważyć swoje słowa 

i jeśli się wypowiadam, to wypowiadam się w kwe-
stiach z zakresu mojego wykształcenia i zaintere-
sowań, a jestem konstytucjonalistą i wieloletnim 
adwokatem, z ponaddwudziestoletnim stażem, po 
egzaminie sędziowskim, radcowskim, adwokackim, 
tak że mam pewne doświadczenie, również praktycz-
ne, nie tylko teoretyczne, i wiem, co mówię. Powołuję 
się, proszę zajrzeć do opinii Sądu Najwyższego… 
Tam jest mowa o art. 45 ust. 2 konstytucji, który 
stanowi, że wyłączenie jawności rozprawy może 
nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa, porządek publiczny oraz ze względu na 
ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny 
interes. I to sąd jest gospodarzem w sądzie, w postę-
powaniu przygotowawczym panem jest prokurator, 
to jest jasne. Ale w sądzie to sąd decyduje. I tak jak 
tłumaczyłem, w przedłożeniu sejmowym była moż-
liwość zaskarżenia wyłączenia jawności przez pro-
kuratora, ale też możliwość złożenia zażalenia, czyli 
w konsekwencji nie decydowałby sąd rozstrzygający, 
ale jednak sąd, w kontekście zażaleniowym. Tak 
było, i to zostało wyeliminowane, w związku z tym 
właśnie, o czym m.in. mówił w pytaniu pan marsza-
łek Borusewicz, przestępstwa seksualne nie zostały 
wyłączone… I w związku z tym sąd w momencie, 
kiedy ze względu na ochronę pokrzywdzonego, ale 
także – mówi Sąd Najwyższy – oskarżonego w pew-
nych przypadkach, bo przecież różne są sytuacje, 
ja znam to z praktyki, wiele było oskarżeń o gwałt, 
gdzie były prawomocne uniewinnienia, gdzie rze-
czywiście… I tu mamy taką sytuację, że sprzeciw 
prokuratora, czyli jego wola, powoduje unicestwie-
nie, czyli zmianę decyzji sądu. I na tym polega he-
gemonia prokuratora jako strony w sądzie, gdzie 
strona jest ważniejsza w tej kwestii od sądu – to 
do tej pory w żadnym systemie, również w naszym 
systemie powojennym, w czasach socjalistycznych, 
nie miało miejsca; powtarzam: to nie miało miejsca. 
Stąd wynika moje wielkie zdziwienie. I jeszcze raz 
podkreślam, że opinie, na które ja się powołuję, nie 
brały tej sytuacji pod uwagę, ponieważ nie były… 
One powstały na użytek przedłożenia sejmowego, 
a tam była możliwość zażalenia.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, jesz-
cze króciutko. Panie Mecenasie, Panie Senatorze…)

Tak?
(Senator Jan Dobrzyński: Rozumiem, że pan swoją 

wypowiedź opiera na opinii Sądu Najwyższego – tak? 
Bo pan cytował, Panie Senatorze.)

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o argumenty strony 
lekarskiej, to w zasadzie z moich informacji i z tego, 
co zaobserwowałem, a uczestniczyłem w przebiegu 
posiedzenia 3 połączonych komisji… Było stwier-
dzenie, że Ministerstwo Zdrowia sprzeciwia się, jest 
przeciwne nowelizacji art. 40 ustawy o wykonywaniu 
zawodu lekarza i lekarza dentysty. A jeżeli chodzi 
o Naczelną Radę Lekarską, to ja nie przypominam 
sobie, żeby takie argumenty tam padały. Ja mogę po 
prostu oddać atmosferę posiedzenia 3 połączonych 
komisji i zwrócić uwagę właśnie na te powody, o któ-
rych już wcześniej mówiłem. Chodziło o możliwość 
wyjaśnienia sprawy, poznania prawdy o śmierci, je-
żeli jest podejrzenie, że był popełniony błąd lekar-
ski. O to, żeby ten zakaz, niemożliwość odtajnienia 
tajemnicy lekarskiej nie spowodowała takiej sytuacji, 
że osoby bliskie, które są tu wymienione, nie mogły 
posiąść wiedzy o tym, jaka była rzeczywista przyczy-
na śmierci pacjenta. No i to, co wcześniej mówiłem, 
że osoby bliskie mogą z takim wnioskiem według 
obecnej ustawy wystąpić. A jeżeli chodzi o również 
inne osoby bliskie… Nawet 1 osoba bliska, mimo 
że wiele osób bliskich byłoby za tym, żeby odtajnić, 
może się temu sprzeciwić i, zgodnie z tymi zapisami, 
to głos tej osoby bliskiej, która się sprzeciwi, będzie 
decydował. Tak to po prostu wygląda.

Jeżeli chodzi o organizacje społeczne… Wie pan, 
to już są tak szczegółowe pytania, jak to wygląda 
w trakcie procesu… Myślę, że to pytanie przekażemy 
do ministerstwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dobrzyński. Proszę o pytanie.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Zientarskiego.
Panie Senatorze, w swoim wystąpieniu użył pan 

stwierdzenia, jeśli chodzi o niezgodność z konstytu-
cją… Ja oczywiście nie zgadzam się z pańską tezą, 
że procedowana ustawa jest niezgodna z konstytucją, 
oceniam to w tej kwestii jako wystąpienie politycz-
ne, do czego oczywiście pan ma prawo, ale chciał-
bym prosić, aby pan konkretnie się wypowiedział na 
ten temat, który zapis konstytucji ta ustawa narusza 
czy też jakie zapisy procedowanej ustawy naruszają 
konstytucję, żeby pan to bardziej wyjaśnił. Pan tro-
szeczkę o tym wspomniał, ale nie uzasadniając tej 
swojej tezy. Ja rozumiem, że to jest teza, która będzie 
obowiązywała w klubie Platformy Obywatelskiej, ale 
ona z mojego punktu widzenia jest nieprawdziwa.
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(senator P. Zientarski) teresu – po prostu jest interes. No i oczywiście nie 
trzeba już wskazywać przedstawiciela do tych spraw. 
Tak że jak najbardziej wszystko to, co jest zapisane… 
Jeżeli chodzi o połączone komisje, to nie było pytań, 
a przynajmniej nie przypominam sobie, żeby jakieś 
pytania były. I mnie się wydaje, że transparentność, 
jawność, powinna a priori zakładać dopuszczanie 
właśnie czynników społecznych. Jak rozumiem, roz-
budowanie tych zapisów ma na celu realizację właśnie 
zasad konstytucyjnych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej: 

Dziękuje bardzo.
Pan senator Kleina. Proszę o pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku, pytanie do pana senatora 
Zientarskiego, sprawozdawcy mniejszości.

Panowie sprawozdawcy podnosili kwestię wy-
łączenia jawności postępowania. I ja chciałbym… 
Dotyczy to art. 360, chyba §4 i sąsiednich. Czy we-
dług oceny pana senatora sprawozdawcy, a także skła-
dającej wniosek mniejszości, instytucja wyłączenia 
jawności postępowania była nadużywana? Czy są do-
wody w tej sprawie – jakieś dowody empiryczne czy 
badania naukowe, czy analizy – które świadczyłyby 
właśnie o tym, że wyłączanie jawności postępowania 
jest nadużywane? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Powiem, że nie słyszałem o takich opiniach, 
nie czytałem takich artykułów, nie widziałem ta-
kich badań. Chciałbym powiedzieć, że również Sąd 
Najwyższy w swojej obszernej analizie wskazał na tę 
kwestię i stwierdził, że nie ma badań empirycznych, 
które mówiłyby o nadużywaniu wyłączania jawności 
rozprawy. W związku z tym należy przyjąć, że ta 
instytucja działała prawidłowo, że sądy właściwie 
korzystały z tej instytucji. Nie znam również opinii 
miarodajnych organizacji, które np. chronią interes 
pacjenta… Jest taka organizacja. Nie znam takich 
organizacji, które byłyby – jak mówiłem – znane 
z dłuższej działalności… W tej chwili, proszę pań-
stwa, kilka osób może założyć organizację i przed-
stawić apel. Ja mówię o poważnych organizacjach, 
które nie zgłaszały problemu związanego z tym, że 
instytucja wyłączania jawności jest nadużywana. Nie 

To znaczy Sąd Najwyższy zauważył i powiedział: 
wątpliwość. Ja nazywam to naruszeniem konstytucji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wszystko jest wąt-

pliwe. Kto nie wątpi, ten nie żyje.)
(Senator Piotr Zientarski: Wariant sprawy…)
Pan senator Jackowski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora 

Gogacza. Ja bardzo pozytywnie oceniam ustawowe 
umocowanie obecności uczestniczenia w postępowa-
niu sądowym organizacji pozarządowych, organizacji 
społecznych. Czy również pan senator podziela tę 
opinię? Pytam, bo w tej chwili nawet wobec sprzeci-
wu stron w toczącym się postępowaniu przed sądem 
organizacja społeczna ma prawo uczestnictwa, o ile 
na to wskazuje interes sprawiedliwości. Proszę powie-
dzieć, czy w pana ocenie to rozwiązanie i te przyjęte 
regulacje, które wyłączałyby możliwość uczestnictwa 
organizacji społecznych tylko i wyłącznie w przy-
padku, gdyby statut takiej organizacji nie był zgodny 
z przedmiotem postępowania sadowego, które się 
dzieje… No przykładowo, jeżeli byłaby to organizacja 
zajmująca się ochroną środowiska, a postępowanie 
miałoby dotyczyć nieprawidłowości w handlu bronią, 
to udział tej organizacji, że tak powiem, z punktu wi-
dzenia rzeczy oczywistych byłby wyłączony. Jak pan 
ocenia to rozwiązanie? Ponieważ ja je oceniam bardzo 
pozytywnie, oceniam je jako zwiększenie transpa-
rentności, przejrzystości i dostępu opinii publicznej 
do toczących się postępowań. Dziękuję.

Senator Stanisław Gogacz:
No oczywiście, to pytanie na pewno retoryczne, ja 

jak najbardziej oceniam to rozwiązanie pozytywnie. 
Proszę jednak jeszcze raz zwrócić uwagę na różnice, 
jakie są pomiędzy §1, 2 i 3 a odpowiednimi zapisami 
wprowadzanej nowelizacji – mianowicie w obecnym 
stanie prawnym udział organizacji społecznej mógł 
być zgłoszony do czasu rozpoczęcia, a teraz usuwa-
my czynnik czasu, tak że teraz na każdym etapie 
postępowania taka organizacja po prostu może wziąć 
udział… Wcześniej musiał to być przedstawiciel or-
ganizacji, a teraz po prostu organizacja in corpore 
może zgłosić swój udział. Został również wyelimi-
nowany ten czynnik ocenny, że to ma być ważny 
interes indywidualny. Nie ma już tzw. ważnego in-
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(senator P. Zientarski) Senator Jan Rulewski:

Nie mówiłem… Proszę o dopowiedzenie. Nie 
mam nic przeciwko prawom sądu, przeciwko temu, 
żeby orzekał tak lub inaczej, tylko czy nie wydaje 
się panu, że podstawa tej decyzji, interes wymiaru 
sprawiedliwości, uczestnictwo tych organizacji… Czy 
to nie będzie tak, że proces zamieni się w wiec?

Senator Stanisław Gogacz:

Nie. Sąd chyba będzie czuwał nad tym, żeby to 
nie był wiec i na pewno uporządkuje tę nową sytuację 
świadków, stron czy organizacji społecznych, które są 
wzywane do wzięcia udziału w tym procesie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący!
Zmieniają się również artykuły dotyczące moż-

liwości kasacji. To jest moim zdaniem dosyć po-
ważna zmiana. O ile strony mogły wnosić kasację 
z powodu uchybień lub innych istotnych okolicz-
ności mających wpływ na treść orzeczenia, o tyle 
zawsze regułą było to, że kasacja nie mogła być 
wnoszona wyłącznie z powodu niewspółmierności 
kary. Co do tego każdy z nas może mieć swoje 
zdanie, zupełnie subiektywne. Tymczasem oka-
zuje się, że to ograniczenie jest znoszone w przy-
padku prokuratora generalnego i zarazem ministra 
sprawiedliwości w sprawach o zbrodnie, czyli czy-
ny, które są zagrożone karą od 3 lat pozbawienia 
wolności w górę. Jest to przepis z mojego punktu 
widzenia niebezpieczny, bo on podważa zaufa-
nie do sądu. Po to się ustanawia jakieś widełki 
w zakresie kar za czyny najgroźniejsze, żeby są-
dowi pozostawić ocenę w tej sprawie. Tymczasem 
tutaj okazuje się, iż prokurator generalny tylko 
na podstawie tego, że wysokość kary mu się nie 
podoba – uważa ją za niewspółmierną – będzie 
mógł wnosić kasację. Jak to było uzasadnione na 
posiedzeniu komisji?

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji o tym nie 

rozmawialiśmy. Wydaje się, że jest zasadne, ażeby 
w związku z wyjątkowością pewnych zdarzeń takich 
jak zbrodnie, w związku z dużym rezonansem spo-
łecznym związanym z takim właśnie czynem, proku-

ma takich badań, stąd też zdziwienie, również Sądu 
Najwyższego, że wprowadza się zmiany w tej insty-
tucji, skoro działa ona właściwie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, zapytam pana senatora spra-

wozdawcę większości w ogóle o sprawę jawności, 
ale w szczególności o §4, w którym sąd dopuszcza 
przedstawiciela organizacji do występowania w spra-
wie mimo braku zgody stron. I, uwaga, moje pytanie 
brzmi: czy jesteśmy zgodni… czy umiemy zdefinio-
wać zapis, który mówi, że „sąd dopuszcza przed-
stawiciela organizacji społecznej do występowania 
w sprawie pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to 
w interesie wymiaru sprawiedliwości”? Co oznacza 
– chyba po raz pierwszy wprowadzony w ustawie – 
„interes wymiaru sprawiedliwości”? Przez pojęcie 
„interes wymiaru sprawiedliwości” rozumiem „in-
teres resortu sprawiedliwości”, np. to, żeby koszty 
były większe lub mniejsze. Jak to należy rozumieć, 
Panie Senatorze Sprawozdawco? „Interes wymiaru 
sprawiedliwości”. A gdzie jest mowa np. o interesie 
polegającym na ochronie moralności, ochronie pry-
watności życia etc.?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, wydaje się, że akurat w tym 

przypadku… O ile w przypadku innych zapisów jest 
mowa o tym, czy sąd nie jest ograniczany w swojej 
działalności i w swojej niezawisłości, niezależności, 
np. od prokuratury, o tyle tu jest zapis, który jest jak 
najbardziej wskazany, dlatego że pozwala sądowi – 
jeśli sąd uzna właśnie za wskazane zdobycie jeszcze 
innych informacji czy też jeszcze innej wiedzy – na 
zwrócenie się do organizacji społecznej. Tak że wyda-
je się, że decyzję pozostawiamy sądowi. Jeżeli sąd tak 
uzna, to mając na względzie obiektywną prawdę, jaką 
powinien się cechować wyrok… Tak ja to rozumiem. 
Tak że wydaje się, że jest to uprawnienie, które po 
prostu należy się sądowi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator S. Gogacz) puje w mediach i tłumaczy się ze swoich zachowań 
także na forum Wysokiej Izby, na forum obu izb pol-
skiego parlamentu, to nie ma moim zdaniem podstaw 
do tego, aby w sposób szczególny traktować trzecią 
władzę, która ma tak naprawdę ogromne kompetencje 
i bardzo głęboko ingeruje w sferę wolności, prywat-
ności i praw obywatelskich, aby ona pozostawała poza 
kontrolą, a ta kontrola była arbitralnie ograniczana 
przez bardzo dowolne decyzje sądu.

Dlatego proponowane rozwiązania, pozostające 
w tym duchu obywatelskości, można powiedzieć, 
w tym skandynawskim duchu transparentności pań-
stwa, bo przecież państwem jest też działanie wy-
miaru sprawiedliwości, są w naszej ocenie, w ocenia 
rządu i w mojej też jako ministra sprawiedliwości 
w pełni zasadne.

Nie bójmy się mediów, nie bójmy się jawności, 
nie bójmy się tego, że opinia publiczna będzie też 
nas sądzić jako władzę Rzeczypospolitej, niezależnie 
od tego, czy to będzie pierwsza władza, druga wła-
dza, czy trzecia władza. Nam też obywatele powinni 
i mają prawo patrzeć na ręce, a my powinniśmy oby-
watelom Rzeczypospolitej, wobec których zdajemy 
sprawozdanie i dla których do służby jesteśmy powo-
łani, w zakresie każdej z tych władz dać możliwość 
kontroli naszych działań, decyzji, poczynań i przesła-
nek, w oparciu o które te decyzje są podejmowane. 
Dotyczy to również sądów.

Jeżeli chodzi o wprowadzenie niektórych rozwią-
zań, pojawiło się tu kilka uwag, wątpliwości i do nie-
których, jeśli państwo pozwolicie, odniosę się.

Po pierwsze, pragnąłbym zwrócić uwagę, że po-
zostawienie sądom ostatecznej oceny o możliwości 
dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w po-
stępowaniu w celu kontroli przebiegu i zajęcia stano-
wiska w głosach końcowych w oparciu o przesłankę 
interesu wymiaru sprawiedliwości to nie jest żadne 
novum. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje dziś, 
funkcjonowało wczoraj, funkcjonuje już od wielu lat 
i nigdy nie budziło żadnych kontrowersji. My tu żad-
nej zmiany nie wprowadzamy. My decyzję w tym 
zakresie pozostawiamy sądowi, nawet wtedy, gdy obie 
strony uczestniczące w postępowaniu sprzeciwiają 
się takiej decyzji.

Różnica polega na tym, że wprowadzamy nieja-
ko obligatoryjną decyzję sądu, umożliwiającą przed-
stawicielowi społecznemu udział w postępowaniu, 
zwłaszcza jeżeli jedna ze stron tego postępowania taki 
wniosek aprobuje, chyba że cele statutowe organizacji 
temu się sprzeciwiają, czyli nie są związane z istotą 
wymiaru sprawiedliwości.

To jest oczywisty krok w kierunku obywatelsko-
ści, czyli zwiększenia udziału obywateli w sferze 
sprawowania trzeciej władzy poprzez kontrolę tej 
trzeciej władzy. Pamiętajmy o tym, że gdy sięgniemy 
do badań opinii publicznej, to okaże się, że niestety, 

rator generalny był wyposażony w taki instrument. 
Ale, jak mówiłem, nie rozmawialiśmy na posiedzeniu 
komisji na ten temat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panom senatorom sprawozdaw-

com.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Chciałbym powitać ministra sprawiedliwości, 

pana Zbigniewa Ziobrę. Witam serdecznie, Panie 
Ministrze. Witam również podsekretarza stanu, pana 
Marcina Warchoła.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako przedstawiciel rządu w niniejszej sprawie 

upoważniony do zajęcia stanowiska mogę wyrazić 
wyłącznie pozytywną ocenę proponowanych zmian, 
które wyszły z inicjatywy poselskiej, a były tak na-
prawdę, o ile mi wiadomo, efektem zaangażowania 
organizacji społecznych, które, mając złe doświad-
czenia z polskich sądów w zakresie przestrzegania 
zasad jawności, transparentności przebiegu postępo-
wań, a więc elementu związanego w sposób zasad-
niczy z kontrolą trzeciej władzy… Sądy to przecież 
też władza, a kontrola tej władzy jest i powinna być 
zasadą, realizację której państwo poprzez właściwe 
regulacje umożliwia, zasadą, która powinna mieć 
realny charakter, zwłaszcza w sprawach budzących 
duże emocje społeczne, w sprawach wywołujących 
dużą publiczną dyskusję.

Niestety wbrew opiniom, które tutaj miałem oka-
zję usłyszeć, to nie jest tak, że ta konstytucyjna za-
sada jawności postępowań była strzeżona przez sądy 
w trakcie toczonych przez nie postępowań. Było wiele 
przypadków, w których strony czy też przedstawiciele 
organizacji społecznych skarżyli się na zbyt częste 
ograniczanie wartości, jaką jest jawność postępowań 
sądowych, a więc możliwości kontroli działania sądu 
w sprawach istotnych społecznie. Stąd, jak rozumiem, 
wypłynęła inicjatywa jednej z organizacji społecz-
nych, aby tę sytuację zmienić.

Skoro stoimy na stanowisku, że w państwie pra-
worządnym, w państwie demokratycznym wszystkie 
władze działają jawnie, władza ustawodawcza z regu-
ły pracuje przy kamerach i państwo nie obawiacie się 
tych kamer, władza wykonawcza również podejmuje 
decyzje i jest oceniana przez opinię publiczną, wystę-
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(minister Z. Ziobro) Przejdę teraz do kwestii związanych z tajemnicą 
lekarską. Ja oczywiście rozumiem dyskusję na ten 
temat i wynikające zapewne niejednokrotnie ze szcze-
rych intencji wątpliwości, które zgłaszają niektórzy 
przedstawiciele środowisk, zwłaszcza lekarskich. Ale, 
Drodzy Państwo, jesteśmy przecież często za sprawą 
relacji mass mediów świadkami – można powiedzieć: 
pośrednimi świadkami, bo nie uczestniczymy w tych 
postępowaniach – wydarzeń, które są związane z nie-
zwykle bulwersującymi zachowaniami niektórych 
lekarzy. Podkreślam: niektórych. Co do zasady, za-
pewne większość lekarzy szlachetnie wykonuje swój 
zawód, zgodnie ze swoją misją i z powołaniem, ale 
niestety są i tacy, którzy się temu sprzeniewierzają 
i myślą bardziej o komercji i o interesach niż o przy-
siędze Hipokratesa i służbie pacjentowi. I w takich 
przypadkach często – przecież można to znaleźć 
w mediach, wystarczy przecież, że zrobicie państwo 
prasówkę – można się spotkać z opiniami wyrażają-
cymi bezradność ze strony rodzin, osób, które straciły 
najbliższych, gdy lekarze, wykorzystując ogromną, 
daleko idącą tajemnicę lekarską, uniemożliwiają im 
dojście do skutecznego wyjaśnienia sprawy związa-
nej np. z zaskakującym przebiegiem leczenia, które 
skończyło się śmiercią pacjenta. No, rodzi się pyta-
nie, czy mamy się dalej godzić na taką sytuację, że 
w imię założeń tajemnicy lekarskiej… Te założenia 
są oczywiście szlachetne, niemniej jednak zdarza 
się, że w konkretnych sytuacjach konkretni lekarze, 
niekierujący się bynajmniej szlachetną motywacją, 
nadużywają uprawnień wynikających z tajemnicy 
lekarskiej. Nie po to, aby chronić interes zmarłego, 
ale po to, aby uniemożliwić rodzinie dbanie o inte-
res tego zmarłego, wyjaśnienie okoliczności śmier-
ci. Również w interesie społecznym… Bo przecież 
wyjaśnienie jakiegoś przypadku nadużyć, nieprawi-
dłowości działań lekarskich czy błędów lekarskich 
służy też i temu, by takie sytuacje nie powtarzały się 
w przyszłości, w tym samym szpitalu i w innych. To 
służy generalnie opinii publicznej, nam wszystkim, 
jako potencjalnym pacjentom, i naszym rodzinom. Tu 
nie chodzi tylko o sprawiedliwość w wymiarze indy-
widualnym, tu chodzi też o eliminowanie pewnych 
zachowań, które nie powinny się powtarzać. Nie da 
się tego zrobić inaczej niż poprzez uprawnienie tych, 
którzy z reguły, z definicji są szczególnie związani, 
cieszą się szczególnymi zaufaniem za życia… do tego, 
aby dochodzić później swoich praw przed wymiarem 
sprawiedliwości. Ale żeby dochodzić, trzeba wprzód 
wiedzieć. Trzeba posiadać podstawowe informacje, 
trzeba zapoznać się z dokumentacją, trzeba uzyskać 
wiedzę co do mechanizmu, okoliczności i przyczyn 
śmierci oraz co do terapii lekarskiej. Dopiero wtedy 
taka rodzina ma prawo i realne możliwości docho-
dzenia swoich praw przed sądem, w swoim najlepiej 
pojętym interesie, ale też w interesie społecznym, 

nad czym wszyscy możemy boleć, trzecia władza 
cieszy się – jeśli można tu użyć słowa „cieszy się”, to 
jest chyba trochę nietrafne sformułowanie – martwi 
się bardzo niskim poziomem zaufania społecznego. 
W związku z tym angażowanie czynnika społeczne-
go, angażowanie obywateli, którzy chcą uczestniczyć 
i patrzeć na ręce władzy, trzeciej władzy, w naszej 
ocenie jest postulatem zasadnym. Zostało to zresztą 
zgłoszone przez przedstawicieli – i jest przez nich 
bardzo mocno wspierane – związanych z ruchem 
pana Pawła Kukiza, który chyba nie ma reprezentacji 
w Senacie, ale niezależnie od tego, że jest to opozy-
cyjna formacja polityczna, uznaliśmy tę propozycję za 
zasadną i godną poparcia, wychodząc właśnie z tych 
przesłanek, o których tu przed chwilą mówiłem.

Jeżeli chodzi o uprawnienie prokuratora, wypo-
sażenie go w możliwość niejako współdecydowania, 
wprowadzenie go w proces decyzji o ujawnieniu 
rozprawy przed sądem, to pozwolę sobie zwrócić 
uwagę na to, że prokurator z racji swoich ustawowych 
obowiązków jest organem państwa odpowiedzialnym 
za przestrzeganie i czuwanie nad praworządnością 
jako taką. Jest organem państwa zobligowanym do 
tego, aby reprezentować nie tylko głos oskarżenia, 
ale również interes publiczny, interes społeczny. 
Tym się różni od zwykłego oskarżyciela prywatnego 
w sprawie. I dlatego nie wyposażyliśmy prokura-
tora w uprawnienia, które pozwoliłyby mu w spo-
sób skuteczny doprowadzić do utajniania rozpraw 
w sytuacji, kiedy chciałby coś ukryć przed opinią 
publiczną, tzn. w możliwość złożenia wiążącego sąd 
wniosku o utajnienie rozprawy, kiedy w interesie 
prokuratora byłoby uniemożliwić opinii publicznej, 
obywatelom, kontrolę jego decyzji jako oskarżyciela 
i, że tak powiem, sprawcy toczącego się przed sądem 
postępowania. Ale daliśmy mu wyłącznie władzę, że 
tak powiem, w drugim kierunku, czyli możliwość 
sprzeciwienia się sytuacji, w której sąd, w ocenie pro-
kuratora, w sposób bezzasadny utajnia przed opinią 
publiczną, przed obywatelami przebieg postępowania. 
Tak więc to jest wyłom na rzecz jawności, która jest 
zasadą konstytucyjną, na rzecz ochrony tej zasady 
konstytucyjnej, a nie jej ograniczania w stosunku do 
obywateli. W ten sposób wychodzimy naprzeciw-
ko oczekiwaniom obywateli, a nie idziemy w dru-
gim kierunku. Te argumenty, które tutaj słyszałem, 
miałyby pełne uzasadnienie, gdybyśmy wyposażyli 
prokuratora w pewną moc sprawczą w stosunku do 
sądu odnośnie do utajniania rozprawy wbrew woli 
sądu. Ale w tym zakresie uprawnienia prokuratora są 
zerowe. Nie ma on żadnych takich uprawnień. Może 
jedynie podejmować działania, wychodząc naprzeciw 
interesowi publicznemu, interesowi opinii publicznej, 
interesowi obywateli i interesowi społecznemu.
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(minister Z. Ziobro) docierały, ale wyważyliśmy i znaleźliśmy w naszej 
ocenie taki złoty środek.

Nie jest tak – oczywiście w naszej ocenie – jak 
tutaj przedstawiają niektórzy opiniujący, być może 
nie zastanowiwszy się głębiej nad proponowanymi 
rozwiązaniami, że wola zmarłego wyrażona za życia 
nie będzie miała znaczenia. Otóż tak nie jest. Z tych 
rozwiązań, z zapisów, także z wykładani celowościo-
wej, wykładni funkcjonalnej wynika bowiem, że ta 
wola będzie miała znaczenie. Jeżeli osoba za życia 
wyraźnie wypowiedziała się, że nie życzy sobie, aby 
określonym osobom takich informacje udzielać, to ta 
wola jest dalej wiążąca – chyba że takiego zastrzeże-
nia nie było, wówczas trudno o takim zastrzeżeniu 
domniemywać. My domniemywamy, że wtedy dla 
osób bliskich nie ma sprzeciwu, jeżeli osoba zmarła… 
Ale skoro każdy ma prawo wyrazić taki sprzeciw, 
to ten sprzeciw w naszej ocenie jest jak najbardziej 
wiążący również po śmierci.

W tym sensie propozycje, jakie przedstawiliśmy, 
są w tym zakresie moim zdaniem wypośrodkowaniem 
pomiędzy różnymi rozwiązaniami, które funkcjonują 
w Unii Europejskiej, a tym, że jest coraz większa 
świadomość pacjentów czy rodzin pacjentów zwią-
zana z dochodzeniem odpowiedzialności za błędy 
medyczne czy czasami za rażącą niestaranność – to 
jest coś więcej niż tylko błędy medyczne – a w kon-
sekwencji z dochodzeniem odpowiedzialności przed 
sądami. I to upoważnia nas do poparcia tego rodzaju 
zmian, które właśnie służą tej intencji, żadnej innej. 
Można powiedzieć, że my – często padają takie za-
rzuty, więc pozwólcie państwo, że pozwolę sobie na 
taką dygresję – jako przedstawiciele organów państwa 
mamy dostęp do tych informacji… Czasami słyszę 
takie rozumowanie: PiS ma władzę, to pewnie chce 
tutaj załatwić sobie kolejną koncesję, dostęp do takich 
informacji. Nie. Prokurator generalny i prokuratura 
ma pełny dostęp do tych informacji. My dajemy ten 
dostęp obywatelom po to, aby oni mogli skutecznie 
dochodzić swoich praw, po to, żeby on nie był ogra-
niczony tylko i wyłącznie do inicjatywy prokuratora, 
który może być rzetelny albo nierzetelny, może być 
zapracowany, krótko mówiąc, może nie mieć czasu. 
Zresztą prokurator najczęściej nie występuje z urzędu 
w takich sprawach, tylko właśnie inicjuje postępo-
wanie na skutek zawiadomienia ze strony rodziny. 
A byłoby lepiej, żeby to zawiadomienie było oparte 
na przesłankach wynikających z rzetelnej wiedzy ro-
dziny zmarłego niż wyłącznie na jakichś domniema-
niach, czasami graniczących wręcz z insynuacjami, 
bo takie sytuacje przecież też się zdarzają. I w tym 
sensie to jest też w interesie lekarzy.

Może jeszcze jedna sprawa już poza sferą jaw-
ności, do której tutaj się odniosłem. Jawność jako 
konstytucyjna zasada, wpisana w naszą konsty-
tucję, jawność jako zasada w państwie demokra-

by eliminować pewne zjawiska i zachowania służby 
zdrowia, które mogą w przyszłości doprowadzić do 
szkody, a czasami być może i śmierci kolejnej osoby 
źle i niewłaściwie traktowanej w ramach procedu-
ry medycznej. I o to tu właśnie chodzi. Tylko o to. 
Nie wychodzilibyśmy przecież z takim pomysłem ot 
tak sobie. Nie mamy żadnych innych powodów ani 
żadnego innego interesu w tym, aby wprowadzać 
wspomnianą zmianę. Uznaliśmy, że ważąc te wszyst-
kie wartości, musimy widzieć właśnie wspomnianą 
sytuację i wspomniany kontekst.

Muszę państwu powiedzieć, że przed przedstawie-
niem tych wszystkich propozycji zadaliśmy sobie trud 
dokonania analizy prawnoporównawczej odnośnie do 
tego, jaki jest zakres wspomnianej tajemnicy w kra-
jach Unii Europejskiej. I doszliśmy do wniosku, że 
polskie rozwiązania należą do najbardziej restrykcyj-
nych, jeśli w ogóle nie są najbardziej restrykcyjne na 
tle europejskim. Są rozwiązania bardzo daleko idące, 
polegające na tym, że każdy obywatel, nie tylko rodzi-
na, może zwrócić się o dostęp do tajemnicy lekarskiej 
– tak jest np. w Finlandii czy w innych krajach skan-
dynawskich, w tej chwili nie pamiętam szczegółów, 
ale badaliśmy to. Są kraje, w których przyjmuje się 
domniemanie, że jeżeli pacjent nie zgłosił sprzeciwu, 
to rodzina, a nawet czasami osoby z szerszego katalo-
gu niż osoby bliskie, jak my to zdefiniowaliśmy, mają 
prawo, z definicji, dostępu do tych wszystkich infor-
macji, czyli w tym sensie uchylić tę tajemnicę – tak 
jest np. we Francji. No i są takie kraje – do nich należy 
też Polska – które wprowadzają bardzo restrykcyjne, 
wręcz drakońskie rozwiązania ograniczające, zawę-
żające uprawnienia rodziny w tym względzie. My 
wyszliśmy z założenia, że nie pójdziemy tak daleko, 
jak niektóre kraje skandynawskie, bo przecież nie 
musimy w zakresie transparencji iść aż tak daleko jak 
one. To jest kultura, którą musimy brać pod uwagę, 
to jest pewna mentalność krajów skandynawskich 
związana z dość powszechnym stosowaniem zasady 
transparentności i jawności w życiu publicznym, ale 
możemy zatrzymać się np. na poziomie rozwiązań 
francuskich albo na poziomie zbliżonym do tych roz-
wiązań, gdzie jest domniemanie, iż członkowie rodzin 
po śmierci zmarłego mają prawo do takich informacji. 
Wprowadzamy jednak ograniczenie, którego tam nie 
ma, że jeżeli ktokolwiek z innych bliskich członków 
rodziny temu się sprzeciwi, nie będzie można mieć 
dostępu do tej tajemnicy. Czyli dajemy prawo pod-
miotowe wszystkim osobom najbliższym, nie tylko 
1 osobie, do współdecydowania w tym zakresie, a we 
Francji inni członkowie rodziny nie mają nic do gada-
nia. Krótko mówiąc, chciałem państwu pokazać, że to 
też nie jest rozwiązanie, które zaproponowaliśmy ot 
tak, na skutek głosów i opinii środowisk, które do nas 
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(minister Z. Ziobro) Dlatego, dzięki waszej decyzji, wystąpiłem z kasa-
cją do Sądu Najwyższego i to Sąd Najwyższy będzie 
decydował.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, no właśnie.)
Ale ja uważam, że sprawca tak okrutnego czynu 

– sprawca, który wcześniej na swojej drodze życio-
wej pokazywał, że ma za nic przestrzeganie prawa 
i szacunek dla innych ludzi, który dopuszczał się po 
drodze licznych przestępstw – taki człowiek powinien 
być izolowany, najlepiej do końca życia. Bo to jest 
niesprawiedliwe. I ja się tego domagam w kasacji, 
a mam możliwość to uczynić w interesie społecznym 
– bo nie swoim – dzięki państwa decyzji.

(Senator Jan Rulewski: No dobrze, dobrze.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale można złożyć wnio-

sek i podwyższyć karę.)
(Senator Robert Mamątow: Ale po co ta dyskusja?
(Senator Piotr Zientarski: Dobrze, ale o czym tu 

dyskutować?)
Więc…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam…)
Nie, bo…
(Senator Piotr Zientarski: Ale czy jest jakiś opór 

z naszej strony?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: …nie udzieliłem 

panu głosu, Panie Senatorze.)
Był. Jeden z wypowiadających się tutaj panów tę 

sprawę kwestionował. Dlatego chciałbym wyjaśnić, 
dlaczego prokurator generalny ma takie uprawnienia. 
On je ma, ale prokurator nie wydaje ostatecznie wyro-
ku, tylko prokurator się upomina. A w tej nowelizacji 
doprecyzowujemy tylko te przesłanki. Chodzi o to, 
żeby nie było żadnych wątpliwości, że prokurator 
ma taką możliwość. Pojawiły się jakieś wątpliwości 
natury doktrynalnej, więc to doprecyzowujemy. I na 
to pytanie, które padło, Panie Senatorze – bo padło 
w tej sprawie pytanie – udzielam właśnie odpowiedzi, 
uzasadniając to konkretnym wydarzeniem.

Jest jeszcze sprawa związana z możliwością zwro-
tu sprawy, która już zawisła przed sądem, do proku-
ratury, jeżeli zostaną ujawnione nowe okoliczności, 
nowe dowody wymagające tego, by sprawa została 
rzetelnie przygotowana. Myślę, że my wszyscy po-
winniśmy z troską podchodzić do rzetelnego wymia-
ru sprawiedliwości. Rzetelnego, czyli takiego, który 
w swoim ostatecznym wyroku daje wyraz prawdzie 
materialnej z jednej strony, a z drugiej – oddaje peł-
ną zawartość zła, która została uczyniona w wyniku 
przestępstwa. Jeżeli prokurator stwierdza, że w sądzie 
zawisła sprawa na podstawie dawnej procedury, któ-
ra jest w tym zakresie bardzo ograniczająca i która 
pomija bardzo istotne okoliczności związane z prze-
stępstwem, na niekorzyść albo na korzyść sprawcy, 
to przecież w interesie wymiaru sprawiedliwości jest 
to, aby taką sprawę można było jeszcze wzmocnić 
dowodowo i dopiero wtedy przesłać do sądu. Bo to 

tycznym, którą powinniśmy, jak myślę, z całego 
serca wspierać w zakresie kontroli każdej władzy, 
przyświeca tym regulacjom i jest godna popar-
cia. Owszem, budzi to sprzeciw, w szczególności 
sądów czy też środowisk lekarskich, bo z wielu 
powodów wolałyby one – dla własnego komfortu, 
a czasami ze względu na odpowiedzialność praw-
ną – by sprawy te na światło dzienne nie wyszły, 
by gdzieś zostały skryte. Ale my jako rząd – rząd 
koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski 
i Polski Razem – stoimy na stanowisku, że prawa 
obywatela, po pierwsze, a interesy władzy, po dru-
gie. I tym interesem kierowaliśmy się, wspierając 
te rozwiązania.

Co się tyczy zmian w zakresie kasacji, to tutaj 
doszło do pewnego, jak sądzę, nieporozumienia, 
dlatego że już dzisiaj w obowiązującym stanie praw-
nym prokurator generalny ma prawo wnieść kasację, 
jeżeli dojdzie do niewspółmierności wyroku w sto-
sunku do społecznej szkodliwości czynu i zła wy-
rządzonego przez przestępcę. I to też dzięki państwa 
decyzji, bo taka możliwość została wprowadzona 
za sprawą dużej nowelizacji kodeksu postępowa-
nia karnego, którą niedawno przeprowadziliśmy. 
I chciałbym państwu tutaj gorąco za to podziękować, 
bo – właśnie wczoraj media to podały – skorzystamy 
z takiej możliwości w przypadku dramatycznego, 
drastycznego zdarzenia w moim odczuciu. A sądzę, 
że większość z was podzieliłaby to odczucie, bę-
dąc na moim miejscu. Wielokrotnie karany sprawca 
w sposób okrutny zamordował młodego człowieka, 
chłopaka pod dyskoteką w Nowym Targu. Najpierw 
przebił nożem jego plecy, a potem wbił nóż w czasz-
kę. Nie wykazywał bynajmniej żalu czy jakiejkol-
wiek refleksji lub skruchy w czasie postępowania, 
jak wynika z akt sprawy. I on dostał karę zaledwie 
15 lat pozbawienia wolności. To było poruszające nie 
tylko dla członków rodziny, ale dla całego środowi-
ska. Były nawet protesty czy manifestacje w Nowym 
Targu – spontaniczne, żadne polityczne. Ludzie po 
prostu wyszli i się temu sprzeciwili. Ale to też budzi 
strach. Ludzie myślą: jak on wyjdzie, to co będzie? 
Przecież wiemy o tym, że sądy stosują warunkowe 
przedterminowe zwolnienie w takich wypadkach 
po upływie połowy kary. No, to policzcie państwo, 
kiedy on będzie na wolności.

(Senator Jan Rulewski: A ile lat, pana zdaniem, 
powinien dostać?)

(Senator Piotr Zientarski: Trzeba złożyć wniosek.)
Tak więc jeżeli morderca działający ze szczegól-

nym okrucieństwem dostaje 15 lat, to dla mnie to jest 
kpina, a nie wyrok.

(Senator Piotr Zientarski: Trzeba złożyć wniosek.)
(Senator Jan Rulewski: To ile lat powinien dostać?)
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(minister Z. Ziobro) cjatywy bardzo trudno przegłosować jakąkolwiek 
zmianę.

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Jasne. 
Dziękuję bardzo…)

Chodzi mi przede wszystkim o te prerogatywy 
prokuratora, bo to są nowe prerogatywy.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Naturalnie.
Panie Marszałku, na początku chciałbym państwa 

przeprosić, ale z racji moich innych obowiązków po 
udzieleniu przeze mnie odpowiedzi na to pytanie na 
kolejne pytania będzie odpowiadał już w moim za-
stępstwie wiceminister, pan doktor Warchoł, który 
jest osobą bardzo kompetentną, jest pracownikiem 
instytutu warszawskiego wydziału prawa, zajmuje się 
prawem karnym, więc będzie w tym zakresie zapew-
ne lepszym państwa rozmówcą ode mnie, bardziej 
kompetentnym. Pozwólcie więc i wybaczcie, ale to 
nie jest…

(Senator Piotr Zientarski: Ale my mamy pytania, 
Panie Ministrze.)

Po prostu mam też inne zadania, które muszę re-
alizować jako minister sprawiedliwości, i konieczne 
jest ich nielekceważenie.

Odpowiem więc tylko na to jedno pytanie, na resz-
tę pytań odpowiedzi udzieli pan minister Warchoł.

Panie Marszałku, dziękuję za to pytanie. 
Chciałbym wyjaśnić, że ten przepis, który znajduje się 
w nowelizacji, według mojej wiedzy nie jest wrzutką, 
która została wprowadzona w trakcie prac w Sejmie, 
ale od samego początku mieścił się w całym tym 
przedłożeniu sejmowym złożonym z inicjatywy po-
słów. Wiem też, że to przedłożenie w takim kształcie 
trafiło do Ministerstwa Sprawiedliwości z inicjatywy 
jednej z organizacji społecznych, która zabiegała, 
aby sfera jawności była realizowana w większym 
stopniu, niż to ma miejsce dotychczas. Tak więc 
chciałbym pana uspokoić: nie było tego rodzaju – że 
posłużę się zwrotem z pana pytania – wrzutki ze 
strony Ministerstwa Sprawiedliwości, była natomiast 
konsekwentna, aprobatywna opinia na temat tego 
przedłożenia i konkretnego rozwiązania.

Korzystając z tego, że był pan uprzejmy zapytać 
mnie o ten przepis, chciałbym przy okazji rozwiać 
jeszcze inne państwa wątpliwości, które zostały zasy-
gnalizowane w jednym z wystąpień, chyba nawet w 2 
wystąpieniach, mianowicie odnoszące się do prze-
stępstw zgwałcenia. Wynikało bowiem z tych obaw, 
które państwo artykułowaliście, że te zmiany pogar-
szają sytuację osób, które padły ofiarą przestępstwa 
gwałtu, z tego powodu, że do tej pory przestępstwa te 
były ścigane na wniosek i w związku z tym w sposób 
automatyczny prowadziły do… dawały takiej osobie 

prokurator ma pełne możliwości przeprowadzenia 
pewnych dowodów, sąd ma w tym zakresie ograni-
czone możliwości. Sąd nie jest od tego, aby prowa-
dzić postępowanie przygotowawcze czy śledztwo, od 
tego jest prokurator. I dlatego, na zasadzie wyjątku, 
wprowadzamy taką regułę, obligując jednocześnie 
prokuratora do tego, żeby w ciągu 6 miesięcy w tej 
sprawie zajął stanowisko i tę sprawę zwrócił sądo-
wi z takim lub innym wnioskiem, w zależności od 
ustaleń dowodowych, jakie poczynił. I tylko tyle. Tu 
więc chodzi o rzetelność, o dobro wymiaru sprawie-
dliwości i o nic więcej. Wiemy, że polskie sądy czę-
sto narzekają i skarżą się, że z uwagi na nierzetelne, 
nieprofesjonalne działanie prokuratury – a potwier-
dzam, jako prokurator generalny w licznych sprawach 
widzę tę nierzetelność, tę nieudolność, tę bylejakość 
– takie sprawy trafiają do sądu i później sąd zamiast 
prokuratora ma prowadzić śledztwo. No, sąd nie jest 
od śledztwa. Sąd jest od zbadania sprawy i wydania 
wyroku. I my chcemy pomóc w tym zakresie sądom, 
dbając o to, aby sprawy, które tam trafiły, były rzetel-
nie i dobrze zrobione. I o to tylko tutaj chodzi.

Drodzy Państwo, będziemy mogli ocenić działanie 
tych przepisów w praktyce. Państwo zawsze macie 
władzę wyjść z inicjatywą, aby zmienić te przepisy, 
które teraz procedujemy, gdyby okazały się w jakimś 
zakresie wadliwe. A jestem przekonany, że więcej 
jawności – bo głównie o jawność tu idzie – będzie 
zaletą i rzuci wiele światła na też dyskusyjne i nie za-
wsze zrozumiałe decyzje wymiaru sprawiedliwości, 
bo nie tylko o sądy przecież chodzi. Chodzi ostatecz-
nie o przekonanie opinii publicznej, że sądy działają 
w interesie publicznym, że wymiar sprawiedliwości 
działa i że w sądach dzieje się sprawiedliwość. I mam 
nadzieję, że te zmiany temu właśnie służyć będą. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę o pozostanie, zapewne 

będą pytania.
Jako pierwszy pan marszałek Borusewicz. Bardzo 

proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, interesuje mnie szczególnie 
art. 360. On został zmieniony w wyniku takiej wrzut-
ki na poziomie Sejmu. Chciałbym pana zapytać, czy 
ta zmiana była spowodowana inicjatywą pana albo 
urzędników ministerstwa. Bo, jak znam życie, w trak-
cie procedowania w drugim czytaniu bez takiej ini-
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(minister Z. Ziobro) rej ona podlegała – że art. 360 §2: „Jeżeli prokurator 
sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa 
się jawnie”, został włączony do projektu tej ustawy 
w czasie drugiego czytania w Sejmie, tego artykułu 
nie było we wcześniejszym przedłożeniu, w przed-
łożeniu poselskim.

(Senator Piotr Zientarski: Przedmiotem opinii nie 
było…)

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Najmocniej chciałbym przeprosić pana marszał-

ka. Rzeczywiście nie znam dokładnie tej procedury. 
Dziękuję, że pan zechciał ją przypomnieć.

(Senator Piotr Zientarski: Bo o to jest pytanie.)
Rzeczywiście w tej chwili przypominam sobie, że 

pierwotnie w tym wypadku była możliwość złoże-
nia odwołania do sądu wyższej instancji, ale zostało 
to niestety skrytykowane, tzn. niestety… To rozwią-
zanie zostało bardzo ostro skrytykowane przez Sąd 
Najwyższy, jeśli chodzi o możliwość tego odwołania, 
wprowadzenie odwołania. Państwo macie chyba tę 
opinię. I teraz sobie przypominam, że na skutek tego, 
po rozmowach z organizacjami, które inicjowały to 
postępowanie, tego rodzaju rozwiązanie zostało za-
aprobowane jako rozwiązanie zastępcze. Chodziło o to, 
by wyjść naprzeciw zastrzeżeniom Sądu Najwyższego, 
który wskazywał, że ewentualne odwołanie będzie 
prowadzić do przewlekłości postępowania, bo będzie 
wiązało się to z koniecznością zbadania akt całej spra-
wy przez sąd odwoławczy, jakby transportowaniem tej 
sprawy, ukonstytuowaniem się składu odwoławczego. 
Krótko mówiąc, chodziło o to, że będzie to bardzo 
poważnie przyczyniać się do przewlekłości, a przecież 
wiemy, że jednym z głównych zarzutów stawianych 
pod adresem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest 
właśnie przewlekłość toczących się postępowań. I rze-
czywiście w związku z tymi zastrzeżeniami, po kon-
sultacjach z organizacjami, które zgłosiły rozwiązania 
zmierzające do większej jawności, taka zmiana została 
wypracowana. Jeśli chodzi o to, kto jaką rolę, że tak 
powiem, twórczą odegrał w sytuacji wprowadzania tej 
zmiany, to nie umiem odpowiedzieć. Wiem, że to było 
z tymi organizacjami… Wiem, że to było przedmiotem 
negocjacji na poziomie eksperckim, więc być może te 
organizacje to zaproponowały, może była też w tym 
jakaś rola Ministerstwa Sprawiedliwości. Na pewno 
te organizacje popierają to rozwiązanie. Tak więc do-
precyzowując: dziękuję za to przypomnienie, jest tak, 
jak pan marszałek mówił. Niemniej nie zmienia to 
w żadnym razie tej oceny, którą tu przedstawiam. To 
jest propozycja, która wychodzi właśnie na przeciw tej 
jawności, a jednocześnie eliminuje zastrzeżenia Sądu 
Najwyższego, które zostały do pierwotnego projektu 
w tym zakresie zgłoszone.

uprawnienie, by skutecznie doprowadzać do utajnie-
nia takiej rozprawy. Otóż muszę państwu powiedzieć, 
że w tym zakresie te przepisy już wcześniej zmieniły 
się na skutek też państwa decyzji, która doprowadziła 
do sytuacji, że przestępstwo zgwałcenia przestało być 
przestępstwem wnioskowym, a stało się przestęp-
stwem prowadzonym z urzędu. W związku z tym 
w tym zakresie tego stanu prawnego te przepisy nie 
zmieniają. Tak jest już dziś, że tylko sąd może… że 
to jest decyzja sądu, i tak też będzie zgodnie z tym 
rozwiązaniem. Jedyne dodatkowe uprawnienie to 
uprawnienie prokuratora…

(Senator Piotr Zientarski: Nie będzie tak, będzie 
inaczej…)

Dzisiaj sąd też mógł, ale nie musiał… Więc krótko 
mówiąc, dziś też w takich sytuacjach nie było już 
obligu z uwagi na zmianę, którą państwo wprowa-
dziliście. Sąd decydował… I nie wyobrażam sobie, 
by prokurator, który za cel postępowania… który 
ma jeszcze w większym stopniu uwzględnić interes 
pokrzywdzonego, bo też niejako z ramienia pokrzyw-
dzonego oskarża przed sądem, mógł interes pokrzyw-
dzonego w tym zakresie lekceważyć. Obowiązkiem 
prokuratora jest w pierwszej kolejności ważyć interes 
pokrzywdzonego, a obowiązkiem sądu jest równowa-
żyć prawa stron. Tak więc w tej sytuacji upatrywanie 
niebezpieczeństwa…

(Senator Piotr Zientarski: Ale sąd decyduje, a nie 
prokurator.)

…po stronie działania prokuratury, że prokurator 
może dążyć do działań, które byłyby ze szkodą dla 
interesu pokrzywdzonego, jest kompletną niedorzecz-
nością i bujaniem w obłokach, myśleniem oderwa-
nym od realiów polskiego wymiaru sprawiedliwości. 
W takim wypadku prokurator zawsze z zasady, z ra-
cji swoich ustawowych zobowiązań, musi brać pod 
uwagę interes osoby pokrzywdzonej, a to sąd jako 
obiektywy organ jest raczej zobligowany do tego, 
żeby ważyć różne racje. Krótko mówiąc, rola pro-
kuratora w żadnym razie nie stanowi tutaj żadnego 
zagrożenia. To jest czysto teoretyczne… nawet nie 
teoretyczne, to jest po prostu kompletnie oderwane 
od rzeczywistości zastrzeżenie niemające żadnego 
pokrycia w faktach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz chciałby dopowie-

dzieć, jeżeli pan minister pozwoli.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja chcę pana poinformować – nie 

musi pan znać dokładnie tej ustawy i procedury, któ-
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Ale wrócę do meritum pańskiego pytania. W wie-
lu wypadkach wymiar sprawiedliwości, sąd jest 
ograniczony i uzależniony od decyzji prokuratora. 
W wielu wypadkach rola sprawcza prokuratora bywa 
dla sądu wiążąca. Bez aktywności prokuratora i de-
cyzji procesowej, jaką prokurator podejmuje w kon-
kretnych sprawach, sąd nie ma żadnej możliwości 
wypowiedzenia się i podjęcia jakichkolwiek działań. 
W związku z tym nie można dziwić się temu, że pro-
kurator zostaje wyposażony w jakieś kompetencje 
sprawcze. Ma ich bardzo wiele i są one opisane pre-
cyzyjnie w kodeksie postępowania karnego. W tym 
momencie akurat dajemy uprawnienie prokuratora 
w obszarze, w sferze jawności tylko w wymiarze 
negatywnym, a nie w pozytywnym. On nie może, 
jak mówiłem, doprowadzić do utajnienia postępo-
wania, co mogłoby być w jego interesie, gdyby np. 
sprawa byłaby niewygodna dla władzy i ta władza 
– mówię o władzy wykonawczej – chciałaby daną 
sprawę ukryć. Prokurator nie ma takiej możliwości. 
Ma za to możliwość jako głos interesu publicznego 
– pan senator przecież doskonale wie, że tak też jest 
sformułowany status ustrojowy i miejsce prokurato-
ra – wyrazić sprzeciw wobec sytuacji, w której sąd 
w sposób arbitralny utajnia postępowanie. A takie 
sytuacje mają miejsce. Przeglądnijcie państwo do-
kładnie media, a znajdziecie informacje na te tematy. 
Nawet w „Gazecie Wyborczej” był, jak pamiętam, 
artykuł pana redaktora Wróblewskiego; teraz już 
nie pisuje, ale relacjonował jeden taki przypadek. 
Wyrażał tam zdziwienie, że sprawa została utajniona 
i nie została ujawniona właśnie w zakresie błędów 
lekarskich. A więc myślę, że łatwo znajdzie pan 
taki przykład.

(Senator Piotr Zientarski: Nie czytam 
„Wyborczej”.)

No, „Gazeta Wyborcza” nie jest chyba… Daję tutaj 
taki przykład, argument, który państwo będziecie 
wykorzystywać przeciwko nam, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę miejsce na sali… Nie jest to gazeta, którą 
ja czytuję, ale państwo pewnie się nią zaczytujecie…

(Senator Piotr Zientarski: Ja nie czytam. Po co 
mi to?)

…dlatego odwołuję się do tego przykładu. W in-
nych mediach, które ja z kolei śledzę, tym bardziej 
znajdziecie państwo wiele takich przykładów.

Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pan minister jest do 
państwa dyspozycji, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Zapraszam pana ministra Warchoła.
Pan senator Zientarski ma jeszcze kolejne pytania, 

tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, oczywiście.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jest jeszcze tylko jedno pytanie, Panie Ministrze. 
Czy jeszcze na jedno pytanie zgodzi się pan odpo-
wiedzieć, czy już musi pan iść?

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Już 
jestem spóźniony, ale skoro pan marszałek prosi, to 
tak szybciutko, bardzo proszę.)

Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, ja mam kilka pytań, ale nie zdążę 
ich zadać, bo panu się spieszy, a sprawy są…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Ale 
chętnie odpowie pan minister Warchoł, naprawdę…)

No nie, właśnie wielu kwestii nie wyjaśniliśmy 
sobie na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i stąd…

(Senator Robert Mamątow: Niech pan pytanie 
zadaje.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tracimy czas.)
Panie Ministrze, pan mówił… Były zastrzeżenia 

Sądu Najwyższego, istotnie, ale Sąd Najwyższy nie 
wyobrażał sobie… Wie pan, to jest tak, jakbyśmy 
rozmawiali o karze chłosty, o tym, jaki jest bicz. Ktoś 
mówi, że bicz jest, że tak powiem, za ostry, i słyszy: 
a, no to w takim razie wprowadzamy ścięcie. No, to 
jest na tej zasadzie. Sąd Najwyższy nie mówił w ogóle 
o takiej sytuacji, którą pan wprowadził, dlatego też…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
na wystąpienia przyjdzie czas za chwilę… Macie pań-
stwo jednominutowe pytania.)

To jest jedna sprawa.
I druga. Jakie organizacje optowały za takim roz-

wiązaniem, w ogóle za zmianą instytucji jawności?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:

Organizacje reprezentujące osoby…
(Senator Piotr Zientarski: Bo nie znamy ich, są 

anonimowe.)
…dotknięte błędami medycznymi. Ja w tej chwili 

nie pamiętam nazwy tych organizacji, ale możemy 
panu przesłać.

(Senator Piotr Zientarski: Jedną, chociaż jedną.)
Może pan minister Warchoł będzie pamiętał. Jeśli 

pan sobie życzy, to przekażę. Możemy panu to prze-
słać, to nie jest przecież żadną tajemnicą.

(Senator Bogdan Borusewicz: To niech pan przed-
stawi na piśmie.)

(Senator Piotr Zientarski: To poproszę na piśmie.)
Bardzo proszę. No to na piśmie będzie wysłane 

do pana senatora.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
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(wicemarszałek G. Czelej) tego, czy one są skuteczne, czy nie są skuteczne… 
W mojej prywatnej opinii nie są skuteczne. Art. 426 
§2 k.p.k. jest tego najlepszym przykładem. Tam też 
jest zażalenie poziome. No, koleżanka albo kolega 
z pokoju obok, z którymi się spotykam codziennie 
w stołówce, rozpoznają moje zażalenie. Jaka jest tego 
skuteczność? Do czego to prowadzi? Tam było wiele 
uwag krytycznych pod kątem art. 426. Przypomnę, 
chodziło tam o sytuację tymczasowego aresztowa-
nia, o to, kiedy sąd odwoławczy stosuje tymczasowe 
aresztowanie po raz pierwszy. Zdaje się, że był wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Nie 
pamiętam, czy nie było nawet inicjatywy senackiej 
dotyczącej zmiany tego przepisu. Jak zmieniono? 
Wprowadzono inicjatywę poziomą, inicjatywę pozio-
mą w przypadku złożenia zażalenia, która do niczego 
nie prowadzi. Została ona jednoznacznie skrytykowa-
na w doktrynie, w piśmiennictwie jako nieefektywna, 
nieskuteczna, jako troszeczkę parawanowy przepis. 
I właśnie przeciwko temu parawanowemu przepisowi 
zaprotestował Sąd Najwyższy. I słusznie. Stąd też, 
o ile pamiętam, pani poseł Borowiec na posiedzeniu 
podkomisji czy komisji, tego już nie pamiętam, zgło-
siła ten projekt. Konsultowała go oczywiście z nami. 
Ja odparłem, że to jest zbędne tak jak art. 426 §2, 
który też jest zbędny, nic nie wnosi. Tak samo ten 
nic nie wnosi. I stąd taki kształt, jaki jest ostatecznie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Piotr Zientarski. Udzielam głosu.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, ja bardzo bym prosił, żeby pan 

odpowiadał merytorycznie i poważnie, i nie kpił so-
bie. Bo pan sobie kpiny robi w tej chwili. Wiem, co 
mówię.

(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, no 
tak nie można.)

Jeśli pan mówi, proszę pana, że Sąd Najwyższy 
uznał, iż zbędne jest odwołanie w systemie pozio-
mym, które funkcjonuje w innych… Dlatego że wy-
starczy decyzja sądu. I to powiedział Sąd Najwyższy, 
proszę pana, to powiedział Sąd Najwyższy. A pan 
wprowadza sytuację taką, że pan pozbawia nie tylko 
możliwości odwołania, co zostało skrytykowane jako 
zbędne… Chodzi o decyzję sądu – sądu meriti i sądu 
odwoławczego. No, proszę pana… I pan się podpiera 
opinią Sądu Najwyższego? Pełne oburzenie taka sy-
tuacja wywołuje. Bądźmy poważni.

Pan zaczyna mówić językiem… Słyszymy: „ko-
ledzy”, „kolesie”. Słyszeliśmy już to. Proszę pana, 
sądy i prokuratury są bardzo często w tych samych 
budynkach i wszyscy się znają wzajemnie, są ko-

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja też mam pytania. 
To poczekam.)

Kto pierwszy, pan marszałek czy pan senator 
Zientarski?

(Senator Piotr Zientarski: Pan marszałek.)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Chciałbym powtórzyć moje pytanie. Czy pan 

minister miał swój udział w zgłoszeniu tego zapisu 
art. 360 §2, który jest w tej chwili w czasie drugiego 
czytania ustawy w Sejmie? Inaczej: jaki udział miało 
ministerstwo?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze! W treści pierwotnej §4 czytamy, że na 
postanowienie w przedmiocie wyłączenia jawności 
rozprawy przysługuje zażalenie do innego, równo-
rzędnego składu tego sądu. Zażalenie rozpoznaje się 
niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 
7 dni od dnia przekazania zażalenia wraz z niezbęd-
nymi aktami.

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma tego.)
Sąd może postanowić, że do czasu rozpoznania 

zażalenia rozprawa toczy się z wyłączeniem jawności. 
Tymczasem…

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma tego, Panie 
Ministrze.)

Jest.
Tymczasem…
(Senator Piotr Zientarski: Pan zapomniał o tym, 

że to przedłożenie zostało obalone w Sejmie.)
Tymczasem w opinii Sądu Najwyższego…
(Senator Piotr Zientarski: No ta opinia właśnie 

dotyczy…)
…czytamy…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

proszę ustosunkować się do tego po zakończeniu wy-
powiedzi pana ministra. Mam prośbę o zabieranie 
głosu wtedy, kiedy go udzielę.)

Tymczasem w opinii Sądu Najwyższego czytamy 
– w tej chwili nie mogę jej znaleźć, ale w zasadzie 
znam ją na pamięć – że zażalenie jest zbędne, jako 
że przedłuża postępowanie. Co więcej, to zażale-
nie jest zażaleniem poziomym. Pamiętajmy, że tutaj 
chodzi o skład inny równorzędny tego sądu. Jeśli 
chodzi o zażalenia poziome, to cała dyskusja wokół 
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(senator P. Zientarski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, odrzucając 

te emocje…
(Senator Piotr Zientarski: Bo to burzy…)
…niepotrzebne nam wszystkim, powiem, Panie 

Senatorze, że pan senator… Jeśli dobrze rozumiem 
pytanie, sens pytania, to sens pytania jest następujący: 
czy wrzutka – tu jest sugestia: ministerstwa – wykrę-
ciła sens przepisu? Tak rozumiem pierwsze pytanie.

(Senator Piotr Zientarski: To pytanie marszałka 
Borusewicza.)

Odpowiadam: nie wykręciła sensu przepisu, nie 
odwróciła sensu przepisu. Sens przepisu od początku 
był następujący: sędzia nie może być kontrolerem sa-
mego siebie w kontekście jawności. Podkreślałem to 
od pierwszego dnia prac w podkomisjach sejmowych. 
Nie godzi się, aby osoba, która ma być kontrolowana 
dzięki zasadzie jawności, sama ową kontrolę mogła 
sobie wyłączać. Przykład, który wielokrotnie stoso-
wałem: to tak, jakby kierowca mógł sobie wyłączać 
fotoradar, który go kontroluje. To od samego początku 
było w treści przepisu art. 360 §1b: wyłączenie jaw-
ności ze względu na ważny interes oskarżonego może 
nastąpić tylko za zgodą oskarżyciela.

Absolutnie tak, pełna zgoda. Sąd nie ma ostat-
niego słowa, Panie Senatorze. Nie miał na początku 
pracy nad tym projektem i nie ma też na końcu pracy 
nad tym projektem. A dlaczego nie ma? Powiadam: 
z tego względu, że art. 45 ust. 1 nakazuje jawność, nie 
tajność, tylko jawność. Wyłączenia jawności określa 
ust. 2 art. 45.

W orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie Riepan przeciwko Austrii, 
w którym określił on standard jawności, czytamy: 
nawet jeśli proces odbywa się w miejscu o utrudnio-
nym dostępie, to publiczność, prasa, media powinny 
mieć możliwość poznania wokandy oraz informacji 
o tym, jak rozprawy przebiegają, tak aby móc wy-
konywać choć minimalną kontrolę nad wymiarem 
sprawiedliwości. W przeciwnym wypadku zachodzi 
niebezpieczeństwo, że ów wymiar sprawiedliwości 
będzie wykonywany w sposób tajny, a tym samym 
– trybunał wyraźnie podkreśla – zagrażający warto-
ściom demokratycznego państwa.

Cesare Beccaria i Jeremy Bentham stwierdzili, że 
tajność była zawsze środkiem ochrony tyranii. Nasz 
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie, choćby w wy-
roku z 11 czerwca 2002 r., podkreślał, że jawność 
jest elementem społecznej kontroli nad wymiarem 
sprawiedliwości.

(Senator Piotr Zientarski: Wszyscy się z tym zga-
dzają.)

legami. Co z tego? Adwokaci znają się z sędziami. 
I co z tego, proszę pana? Wszyscy wykonują swoje 
zadania. My też jesteśmy kolegami, szanujemy się, ale 
niejako walczymy, przedstawiamy swoje argumenty 
i rolę, do której jesteśmy powołani, wykonujemy. To 
znaczy że co? Że jest kupa kolesi w Senacie i właści-
wie nie ma o czym mówić? No nie…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, przypominam o tym, że…
(Senator Piotr Zientarski: Pan zaczął mówić tak, 

jakby…)
…jesteśmy na etapie zadawania pytań, które nie 

trwają dłużej niż minutę.
(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam bardzo.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytanie, czy tak 

będzie…)
Panie Marszałku, przepraszam, ale proszę mi po-

zwolić skończyć.
Przypominam o tym, że ja udzielam głosu. To po 

pierwsze.
Po drugie, jesteśmy na etapie zadawania pytań 

dotyczących tej ustawy i trwających nie dłużej niż 
minutę. Za chwilę pan senator będzie miał prawo do 
wystąpienia 10-minutowego, a później jeszcze 5-mi-
nutowego. Proszę o przestrzeganie regulaminu.

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Pan marszałek w sprawie formalnej czy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. Mam py-

tanie.)
Rozumiem.
Pan senator Zientarski. Proszę o zadanie pytania.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja nigdy do kultury prowadzenia obrad przez pana 

marszałka nie miałem żadnych zastrzeżeń.
Krótko mówiąc, Panie Ministrze, czy potrafi pan 

powiedzieć, jakie organizacje, bo pan mówił, że one 
się do pana zwracały – minister nie potrafił odpo-
wiedzieć – domagały się tych zmian, jeśli chodzi 
o instytucję wyłączenia jawności?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ja tylko przypomnę, że pan minister zobowiązał 

się do odpowiedzi na to pytanie pisemnie, więc mam 
pytanie do pana senatora, czy zwalniamy…

(Senator Piotr Zientarski: Ale przed chwilą pan 
minister mówił, że w tej kwestii również zwracały 
się organizacje…)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) stionuje. Ale pan nie odpowiada na pytania. Ja pana 
pytam, czy pokrzywdzonymi przez wymiar spra-
wiedliwości mogą być także osoby, które… Jeżeli 
się nie wyłączy jawności postępowania, nagłośni się 
zachowania takich osób np. w sferze seksualnej.

I może jeszcze uzupełniające pytanie. Czy uważa 
pan, że w przypadku przestępstw dotyczących mo-
ralności i o podłożu seksualnym powinno być wyłą-
czenie jawności, czy nie? Bez względu na to, jakie 
będzie stanowisko prokuratora.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję serdecznie.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że obecnie 

przestępstwa seksualne nie są w sposób szczególny 
wyróżniane i w ich przypadku nie jest wyłączana 
jawność. Po wejściu w życie tej ustawy one również 
nie będą wyróżniane. Ta ustawa niczego nie zmienia 
w kontekście przestępstw seksualnych. To po pierwsze.

Po drugie, możliwość wyłączenia jawności ze 
względu na moralność, spokój publiczny, dobre oby-
czaje, przewidziana jest w art. 45 ust. 2 konstytucji 
i w art. 360 k.p.k., które cały czas obowiązują. I tak 
jak związany jest tym sąd, tak samo związany jest 
tym prokurator – owszem, to do niego należeć będzie 
ostatnie słowo, ale w kontekście art. 360 §1 i w kon-
tekście art. 45 ust. 2 konstytucji. Czyli prokurator 
będzie badał, czy zachodzą przesłanki, jeżeli chodzi 
o dobre obyczaje, spokój publiczny, moralność pu-
bliczną itd., i w oparciu o te przesłanki będzie mógł 
wyrazić swoje stanowisko co do kwestii wyłączenia 
jawności.

Reasumując odpowiedź na pana pytanie, mogę po-
wiedzieć, że tak jak w tej chwili nie znajduje uzasad-
nienia szczególne wyróżnienie kwestii seksualnych, 
tak samo nie będzie znajdowało go po wejściu w życie 
tej ustawy. Tu nic się nie zmieni. Obecnie przepisy 
prawa też nie wyłączają przestępstw seksualnych, nie 
ustanawiają tutaj jakiegoś szczególnego wyróżnika, 
że sprawa musi się toczyć tajnie. Sąd zawsze będzie 
mógł wyłączyć jawność, prokurator będzie mógł się 
sprzeciwić, ale prokurator będzie związany konsty-
tucją i tym przepisem jako rzecznik praworządności.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przeczytam może, kto zapisał się do zadawania 

pytań. Teraz pytanie zada pan senator Augustyn, na-

Pan minister dzisiaj o tym wspomniał. Ja dodam: po 
wtóre, ta jawność wpływa na ukształtowanie postaw 
społecznych. Jakich? Ona wpływa m.in na zaufanie 
do wymiaru sprawiedliwości. To są właśnie te wszyst-
kie względy, względy aksjologiczne, które sprawiają, 
Panie Senatorze, że to nie do sądu należy ostatnie słowo 
w kontekście jawności, tylko do prokuratora. Tak było 
od samego początku i żadna wrzutka ministerstwa tego 
nie zmieniła. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, to tak, już mó-
wię: stowarzyszenie „Stop NOP”, przeciwko szcze-
pieniom…

(Senator Piotr Zientarski: Jak ono się nazywa?)
„Stop NOP”.
(Senator Piotr Zientarski: Nazywa się „Stop 

NOP”?)
Tak jest.
(Senator Piotr Zientarski: To jest stowarzyszenie.)
Tak jest. Ono zwróciło się do nas z tym wnio-

skiem.
Ja w ostatnią sobotę miałem przyjemność, za-

szczyt wziąć udział, Szanowny Panie Senatorze, 
w spotkaniu osób pokrzywdzonych przez wymiar 
sprawiedliwości. To było w Sali Kolumnowej. Zawsze 
tego typu osoby wzbudzają u mnie wielki szacunek, 
szacunek dla krzywd, które niosą z sobą. Ktoś powie: 
pieniactwo. Nie, ja powiem: pieniactwo nie bierze się 
znikąd, ono jest wynikiem czegoś.

Miałem okazję pracować przez kilka w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie stykałem się na 
pierwszej linii frontu z krzywdami obywateli. Ludzie 
są często traktowani przez wymiar sprawiedliwości 
w sposób lekceważący, arogancki. Jak przedstawiłem 
im ten projekt, był aplauz, Panie Senatorze. On został 
przyjęty niemalże przez aklamację. Dlaczego? Bo 
ludzie chcą jawności. Przedstawiciele różnych sto-
warzyszeń, które tam były reprezentowane – mogę 
wymienić ich nazwy – wszyscy mówili: tak, właśnie 
tego nam potrzeba. Potrzeba nam dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości, tak jak w obecnym art. 90, 
i potrzeba kontroli mediów nad wymiarem sprawie-
dliwości. To jest projekt obywatelski, społeczny. Tyle 
mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator Zientarski chce jeszcze zadać 

pytanie?

Senator Piotr Zientarski:
Tak.
Panie Ministrze, przecież nikt nie kwestionuje za-

sady jawności, o której pan mówi. Nikt jej nie kwe-
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(wicemarszałek G. Czelej) Jeżeli chodzi o niezawisłość, bo takie pytanie 
tu padło, zostało zadane przez pana senatora, to 
niezawisłość dotyczy orzekania, jest elementem 
orzekania, wydawania wyroku. Sąd jest niezawisły, 
gdyż taki prymat przyznał mu ustawodawca, jest 
to reguła, zasada uświęcona, ale niezawisłość nie 
ma nic wspólnego z kwestią jawności bądź tajno-
ści. To, że my ujawniamy rozprawę, nie oznacza, 
że ograniczamy niezawisłość sądu. Podkreślam, 
że art. 45 ust. 1 stanowi, że każdy ma prawo do 
jawnego rozpoznania sprawy przez niezależny 
i niezawisły sąd. Tak jest.

(Senator Piotr Zientarski: Do rozpoznania.)
I tutaj nie ma absolutnie żadnego związku – to, co 

wcześniej też pobrzmiewało, jeśli dobrze pamiętam, 
w opinii stowarzyszenia „Iustitia” – nie ma żadnego 
związku i wyjaśniliśmy to sobie z kolegą z tego sto-
warzyszenia…

(Senator Mieczysław Augustyn: W jakim momen-
cie może kwestionować decyzję sądu?)

Jak powiadam, nie ma żadnego związku między 
niezawisłością a ujawnieniem rozprawy, a ujawnie-
niem treści rozprawy. Nie ma tu absolutnie żadnego 
zagrożenia dla niezawisłości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Może kwestiono-
wać decyzje sądu?)

Drugie pytanie. Tak jest, już odpowiadam.
W kwestii najbardziej istotnej, Panie Senatorze, 

w kwestii skazania, dobrowolnego poddania się ka-
rze, skazania w trybie art. 387. Jeżeli prokurator się 
sprzeciwi, to do skazania w ogóle nie dochodzi, czyli 
prokurator ma ostatnie słowo w kontekście wydania 
wyroku skazującego. Czy taka sytuacja jest znana 
kodeksowi? Jest znana.

(Senator Piotr Zientarski: Nie będzie wyroku…)
Oczywiście, tak jest, nie będzie wyroku w trybie 

dowolnego poddania się karze, jeżeli prokurator się 
sprzeciwi. Znamy taką sytuację.

(Senator Piotr Zientarski: Ale tu nie ma decyzji.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest decyzja sądu.)
Odpowiadam…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja pytam: kiedy 

prokurator może zakwestionować decyzję sądu?)
Prokurator może zakwestionować decyzje sądu 

np. wtedy, gdy wnosi apelację. Zawsze może zakwe-
stionować decyzję sądu.

(Senator Piotr Zientarski: Może zgłosić…)
Tutaj jest to w sposób wiążący, tak jest, w przy-

padku art. 387 sprzeciw prokuratora wiąże sąd. Nie 
ma dobrowolnego poddania się każe. To wiąże sąd, 
sąd ma związane ręce. Tak jest, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Decyzji przecież nie 
ma…)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale zaraz, chwi-
leczkę, Panie Senatorze Zientarski, teraz pytanie za-
daje senator Augustyn.)

stępnie: pan senator Pęk, pan marszałek Borusewicz, 
pan senator Florek i ponownie pan Zientarski.

Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, jawność rzeczywiście może 

służyć wymiarowi sprawiedliwości, i tego nikt nie 
kwestionuje. Wydaje mi się jednak, że naruszmy tu 
inną zasadę, równie ważną, a mianowicie zasadę 
niezawisłości decyzji sądowych. Jeżeli jest tak, że 
decyzję sądu może unieważnić sprzeciw prokurato-
ra, to w jakiej my prawnej rzeczywistości jesteśmy? 
Prosiłbym, żeby pan powiedział, gdzie tak jest, że pro-
kurator może unieważnić, zablokować decyzję sądu. 
Proszę mi wskazać takie przypadki. Gdzie jest tak, 
że prokurator może jednoosobowo zmienić decyzję 
całego składu sędziowskiego, może powiedzieć: nie 
ja się nie zgadzam, ma być tak, jak ja chcę? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy art. 3 i tajemnicy lekar-
skiej. No, jakimś zabezpieczeniem jest to, o czym 
tutaj mówił pan minister Ziobro, że muszą się zgodzić 
wszyscy bliscy osoby, żeby po jej śmierci ujawnić 
tajemnicę lekarską. Dobrze, ale jak to ma być w prak-
tyce? – niech pan minister odpowie. Jest powiedziane, 
że jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna oso-
ba, to nie można zwolnić z tej tajemnicy. A skąd ta 
inna osoba ma wiedzieć? Nie ma tu żadnego odesłania 
do rozporządzenia, nie ma żadnego zobowiązania do 
powiadomienia pozostałych bliskich. Po prostu ktoś 
chce ujawnienia, a reszta nie ma o tym zielonego po-
jęcia, więc się nie sprzeciwia, i to już jest wypełnienie 
warunków ustawowych. Potem może się okazać, że 
wszyscy inni byli przeciwni, tylko o tym nie wiedzie-
li, a tajemnicy już nie ma.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie… Może zacznę od drugiego, 

bo… Przepraszam bardzo, gdyby pan senator był 
uprzejmy przypomnieć pierwsze…

(Senator Mieczysław Augustyn: Niech pan poda 
przykłady, kiedy prokurator może kwestionować de-
cyzje sądu.)

A, już wiem, decyzje. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Pęk. Proszę o pytanie.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym chciał, żebyśmy w tej dys-

kusji tak troszeczkę zeszli na ziemię, bo ta dyskusja 
robi nam się taka mocno abstrakcyjna i teoretyczna. Ja 
chciałbym wrócić do kwestii związanych ze zwolnie-
niem z tajemnicy lekarskiej, ogólnie do tego aspektu 
omawianej nowelizacji, który dotyczy postępowań 
o błędy lekarskie, o błędy w sztuce. 

Gdyby pan minister mógł podać kilka takich moc-
nych przykładów z praktyki wymiaru sprawiedli-
wości, gdzie obecny stan prawny po prostu zawodzi 
i doprowadza do tego, że pewne bulwersujące sprawy 
nie są wyjaśniane, oraz powiedzieć, jak omawiana no-
welizacja przysłuży się temu, żeby we wspomnianym 
zakresie było lepiej… Wcześniej pan minister Ziobro 
przywołał przykład kasacji z Nowego Targu. Akurat 
znam tę sprawę dość dobrze. I taki przykład od razu 
otwiera oczy, nie tylko nam, lecz także obywatelom. 
Myślę, że musimy rozmawiać na omawiane tu tematy 
tak bardziej konkretnie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuje bardzo.
Przypadki ewidentnych błędów w sztuce lekar-

skiej… Ja się powołam na „Gazetę Wyborczą”, tak 
jak pan minister. W ślad za moim szefem powołam 
się na „Gazetę Wyborczą”. Niedawno czytaliśmy 
o bulwersującym przypadku błędu w sztuce lekar-
skiej – o ile pamiętam, było to pod Szczecinem – 
gdzie mimo zasądzonego w efekcie półmilionowego 
odszkodowania i kary w zawieszeniu, stosunkowo 
niewielkiej, za błąd w sztuce, trwa sukcesywne wy-
prowadzanie majątku. Jest prowadzone postępowanie 
z art. 300 kodeksu karnego i osoba pokrzywdzona, 
poszkodowana nie może uzyskać odszkodowania. 
Dlaczego? Dlatego, że sąd, Szanowni Państwo, zasą-
dził alimenty w wysokości 19,5 tysiąca zł miesięcznie, 
co umożliwia oskarżonemu, właśnie owemu lekarzo-
wi, skuteczne wyprowadzanie majątku. Pytanie jest 
następujące: komu służą tego typu rozstrzygnięcia? 
Komu służy zamiatanie tego typu spraw pod dywan? 
Przypadek, o którym mówię, został opisany przez 

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ja pytam, kiedy prokurator może 
zakwestionować decyzję, a pan minister opowiada mi 
o procedurze, w której decyzja sądu nie występuje.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
To nie jest odpowiedź na pytanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Nie występuje decyzja sądu, dlatego że sąd jest zwią-

zany głosem prokuratora. Jeżeli prokurator się sprze-
ciwi, to do wydania wyroku nie dochodzi. Prokurator 
ostatecznie blokuje wydanie wyroku, proszę państwa.

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie, nie.)
Tak że chyba nie ma bardziej znamienitego przy-

kładu.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze 

Zientarski, za chwilę udzielę panu głosu, tyle, ile bę-
dzie pan chciał. Proszę mi wierzyć.)

Drugie pytanie też było bardzo ciekawe. Bardzo 
dziękuję. Dotyczyło ono innej osoby bliskiej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Skąd ona będzie 
wiedzieć?)

Tak, skąd ona ma o tym wiedzieć.
Przepisy stanowią wielokrotnie, chociażby 

w art. 61 k.p.k., że osoby bliskie mają prawo wstą-
pienia, w przypadku art. 61: w wypadku śmierci 
oskarżyciela prywatnego, jeżeli w terminie zawitym 
3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego 
osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd 
umarza postępowanie. I tu też nie ma żadnego roz-
porządzenia, nie ma w tym przepisie żadnego obo-
wiązku informowania. Ale co jest? Są zasady w k.p.k. 
A zgodnie z zasadą lojalności – art. 16 k.p.k. – czytam: 
„Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowią-
zany pouczyć uczestników postępowania o ciążących 
obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, 
brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może 
wywoływać ujemnych skutków”… I teraz, uwaga, §2: 
„Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto 
w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania 
informacji o ciążących obowiązkach i o przysługu-
jących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy 
ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi”. 
Po co jest ten przepis? Żebyśmy nie mieli kodeksu 
na kształt landrechtu pruskiego, który liczył, o ile się 
nie mylę, 7 tysięcy artykułów i gdzie uregulowane 
było wszystko, od głębokości jeziorka, po różnego 
rodzaju inne szczegółowe kwestie. Tak się nie tworzy 
przepisów. Przepisy się tworzy w sposób syntetyczny 
i zrozumiały, jasny. Jest zasada lojalności procesowej 
i zawsze sąd może skorzystać z tego typu uprawnie-
nia. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Tak? Dziękuję bardzo.
Nie, nie był konsultowany.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Właściwie pan senator Augustyn zadał już takie 

pytanie, ale wrócę do tego jeszcze tylko w jednym 
zdaniu, bo pan powiedział, że tak się nie tworzy pra-
wa. Chodzi o obowiązek zachowania przez lekarza 
tajemnicy po śmierci pacjenta.

Proszę pana, to chyba dosyć jasna sprawa, że może 
to doprowadzić do pewnych konfliktów rodzinnych, 
jeżeli ten krąg osób jest ograniczony. A wiemy, jaki 
to jest krąg osób. Jeżeli jedna z osób wyrazi zgodę, 
a pozostali bliscy, tak jak pan senator powiedział, nie 
będą o tym wiedzieć, to w momencie, gdy ta tajemni-
ca zostanie ujawniona, pojawi się wielki problem. Tak 
więc jest to takie potraktowanie sprawy, że tworzy 
się przepis prawa w ten sposób, żeby było jasne, kto 
może, a kto nie może, ale nie bierze się pod uwagę, 
moim zdaniem, bardzo poważnych konsekwencji. 
Bo jednak tajemnica śmierci w przypadku osoby bli-
skiej to jest bardzo ważna sprawa. Może się znaleźć 1 
osoba w rodzinie, która powie: tak, wyrażam zgodę; 
a z pozostałymi będzie potem wielki problem. Tak 
więc czy pana zdaniem ten przepis jest rzeczywiście 
dobrze uregulowany? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim pan minister powoływał się 

dzisiaj na inne systemy prawne. Przypomnę, że 
we Francji – powołuję się na opinię Biura Analiz 
Sejmowych w tym zakresie – osoby uprawnione 
mogą występować o przekazanie informacji zawar-
tych w dokumentacji medycznej zmarłego, jeżeli 
jest to konieczne dla nich w celu realizacji ich praw. 
Przypomnę, że w Irlandii wydanie dokumentacji 
medycznej zmarłego pacjenta nie musi być uwa-
runkowane podpisaniem przez niego za życia odpo-
wiedniego upoważnienia. Którakolwiek z osób może 
w tej sprawie wystąpić. Przypomnę, że w Słowenii 
z dokumentacją medyczną zmarłego pacjenta mogą 

„Gazetę Wyborczą” niedawno, zdaje się, że tydzień 
czy 2 tygodnie temu, we wtorek.

Wpływa, Panie Senatorze, wiele skarg do mini-
sterstwa w tego typu sprawach, w tej chwili już nie 
pamiętam szczegółów. Ale my zbieramy wszystkie 
te sprawy, analizujemy je i podejmujemy odnośnie 
do nich działania. I omawiana tu ustawa ma na celu 
rozwiązanie tego typu spraw, poprawę sytuacji pa-
cjentów i zerwanie z takim swoistym zaklętym krę-
giem. Wszyscy mówią, że wszystko jest niby zgodnie 
z prawem. Można zasądzić alimenty w wysokości 
19,5 tysiąca zł? Można. Można sztucznie i niejako 
w sposób nadużywający prawa, obchodzący ustawę 
orzec rozwiązanie małżeństwa? Można. Wszystko 
jest zgodnie z prawem. A mimo tego wszyscy widzą, 
że jest w tym wszystkim jawna niesprawiedliwość, 
krzywda ludzka. Ta ustawa takim sytuacjom prze-
ciwdziała.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuje bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja jestem zdziwiony, że pan 
minister Ziobro i pan powołujecie się na „Gazetę 
Wyborczą”, której prenumeraty zabroniliście urzęd-
nikom…

(Senator Jan Hamerski: To jest pytanie?)
…że teraz pan od nas żąda, żebyśmy czytali 

„Gazetę Wyborczą”.
Mam pytanie uszczegółowiające moje poprzednie 

pytanie. Powiedział pan, że przepis art. 360 był kon-
sultowany z Sądem Najwyższym i że Sąd Najwyższy 
wyraził obiekcje co do tego przepisu. Ale pytam 
pana: czy ten nowy przepis, który został zgłoszony 
w czasie drugiego czytania w Sejmie przez panią 
posłankę… Konkretnie pytam o art. 360 §2: „Jeżeli 
prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, roz-
prawa odbywa się jawnie”. Czy on był konsultowany 
także z Sądem Najwyższym? Czy Sąd Najwyższy 
zajął stanowisko?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Rozumiem, że 
mogę odpowiedzieć, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) klauzule generalne. Pani profesor Łętowska nazywa-
ła kiedyś takie klauzule klauzulami kauczukowymi, 
gumowymi, które można w zależności od sytuacji, od 
potrzeby, po uważaniu, na zasadzie podwójnego standar-
du, zastosować albo ich nie stosować. I to jest właśnie to 
niebezpieczeństwo, o którym mówił pan minister. Temu 
niebezpieczeństwu przeciwdziałamy tym projektem.

Powołam się na kolejny wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, w sprawie Nikolova 
i Vandova przeciwko Bułgarii z 2013 r., kiedy to trybu-
nał powiedział: wyłączenie jawności rozprawy nie może 
być automatyczne. Interes wymiaru sprawiedliwości, na 
który się często sądy powołują – to jest to, o co pan senator 
pyta – nie może służyć jako pretekst do utajniania rozpraw 
i wygodna wymówka, proszę posłuchać, to jest bardzo faj-
ne, dla tamowania praw podstawowych. Nie może być to 
wygodna wymówka dla tamowania praw podstawowych, 
powiada trybunał w Strasburgu, ustanawiając pewien 
standard postępowania. To jest właśnie przeciwdziałanie 
tej wygodnej wymówce. To jest właśnie rezygnacja z tych 
klauzul generalnych, kauczukowych, z tego typu sytuacji, 
które dają sądowi możliwość po uważaniu, jak powiadam, 
w zależności od sytuacji i od konkretnego widzimisię, 
utajniania rozprawy. I tylko tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I pan senator… Pan senator Zientarski jeszcze chce 

dopytać, tak?

Senator Piotr Zientarski:
To kolejne pytanie, na które pan mi nie odpowie-

dział, bo zasada jawności nie jest przez nikogo kwe-
stionowana.

Pytanie uzupełniające: czy poza tą organizacją, 
którą pan wymienił, „Stop NOP”, były prowadzone 
jakieś badania… Bo pan mówi teoretycznie… Przecież 
to uregulowanie działało latami i nie było z tym żad-
nych problemów. Pan mówi: rodzi niebezpieczeństwo. 
Oczywiście, ale tylko jeśli praktyka jest wypaczona. 
Jeśli mielibyśmy do czynienia z badaniami, które wy-
każą, że ta praktyka jest wypaczona… A takich badań 
nie było. Pan mi podał nazwę jednej organizacji. Czy 
ona też robiła jakieś badania w tym zakresie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jak powiedziałem, i pan minister dzisiaj też to 

powiedział, jeżeli chodzi o praktykę funkcjonowa-

zapoznać się również osoby, które mają w tym interes 
prawny i wykażą to odpowiednim dokumentem. Itd., 
itd. Nie będę dalej wskazywał. Wielka Brytania jest 
tutaj jeszcze wdzięcznym przykładem.

Krótko mówiąc, jest szereg systemów prawnych, 
gdzie nie jest wskazane szczegółowo, że Jan Kowalski 
musi się zapytać Janiny Kowalskiej, czy ona nie ma 
nic przeciwko temu. To jest naturalne. To jest natural-
ne, Panie Senatorze. Tak jak w art. 61 k.p.k., na który 
się już przed chwilą powoływałem – w razie śmierci 
oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się 
i każda z osób najbliższych może wstąpić w jego pra-
wa w terminie zawitym 3 miesięcy.

Czy to może wywołać konflikty? O żadnych kon-
fliktach w kontekście art. 61 k.p.k. nie słyszałem. 
Jeżeli może, to, krótko mówiąc, trzeba się dogadać. 
Ustawodawca nie jest omnipotentny. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, pan minister Ziobro mówił, że to 

interes sądu powoduje wyłączenie jawności. Proszę 
powiedzieć, jaki interes może mieś sąd, wyłączając 
jawność rozprawy. Bo ja w swojej ponaddwudziesto-
letniej praktyce nie spotkałem się z sytuacją, żeby sąd 
miał interes. Sąd prowadzi postępowanie i wydaje 
wyrok. I koniec. Jaki interes ma sąd?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, chodziło tu o sytuację… Pan mini-

ster, jak mniemam… Akurat nie wiem, czy dokładnie 
tak pan minister to sformułował, ale, jak mniemam, 
chodziło o sytuację nadużywania obecnie obowiązu-
jących przepisów w celu utajniania rozprawy. Tak, rze-
czywiście takie niebezpieczeństwo istnieje. Oczywiście, 
że ono istnieje, dlatego że przesłanki, jakie obecnie są 
w tym przepisie… Popatrzmy na ten przepis. Art. 360: 
sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, 
jeżeli jawność mogłaby – i tutaj odpowiednio – wywołać 
zakłócenie spokoju; obrażać nasze dobre obyczaje; ujaw-
nić interesy, które powinny być zachowane w tajemnicy, 
czy naruszyć ważny interes prywatny. Co to jest? To są 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Pacjenta został dodany cały konglomerat kilkunastu 
przepisów – art. 67a, 67b itd. – które mówią o po-
stępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych. Czyli z jednej 
strony pacjent ma zapewnioną możliwość wyrażenia 
zgody na udzielanie informacji o stanie jego zdrowia 
innym osobom, także po jego śmierci, jak rozumiem; 
to jest art. 9 ust. 3 tej ustawy. Z drugiej strony jest ze-
spół przepisów dotyczących przypadków, w których 
– załóżmy – rodzina czy w tym wypadku konkretnie 
spadkobiercy mają wątpliwości co do sposobu lecze-
nia i związanych z tym reperkusji. Mają oni prawo 
do dostępu do dokumentacji leczniczej; mówi o tym 
bodajże art. 26. Więc pytanie brzmi: po co to rozluź-
nienie? W jakich przypadkach ma ono funkcjonować?

Drugie pytanie z tym związane. Kwestia samej 
procedury. Proszę zauważyć, że państwo nie określili-
ście procedury. Nie ma rozporządzeń wykonawczych. 
O ile np. w przypadku udostępniania dokumentacji, 
o którym jest mowa w art. 26 ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest akt wykonaw-
czy – delegację do jego wydania zawarto w art. 30 
ust. 1 – o tyle w tym przypadku nie ma żadnego aktu 
wykonawczego. Pojawiają się proste pytania. 

Pierwsze. Jak stwierdzić, jaki jest krąg osób bliskich? 
Bo wszystkie osoby bliskie muszą zostać poinformowa-
ne, że jedna z nich chce udostępnienia informacji.

Drugie. Czy nie można było zastosować procedury, 
która obowiązuje w przypadku właśnie postępowania 
przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarze-
niach medycznych? Chodzi o to, że spadkobiercy, czyli 
pewien krąg osób, delegują jedną osobę, upoważniają 
ją do tego, żeby występowała w ich imieniu. Mówiąc 
inaczej, żeby nie było wątpliwości, na osobę, która chce 
otrzymać informację, cedowana jest konieczność uzyska-
nia braku zaprzeczenia… ewentualnie uzyskania zgody 
innych osób bliskich. Tego tutaj nie ma. Nie ma procedury. 

Panie Ministrze, to jest kwestia lekarska. To 
nie jest k.p.k. Jesteśmy jeszcze daleko od k.p.k. Bo 
w odpowiedzi na te pytania, tzn. na podobne pytania, 
z tego cyklu, zasłania się pan tym, który z artyku-
łów kodeksu postępowania karnego… Nie ma jesz-
cze k.p.k. Nie ma prokuratury. Jest osoba bliska po 
zmarłym, jest dokumentacja medyczna i jest organ, 
który tę dokumentację przechowuje i ma informację 
o tym, co tak naprawdę stało się ze zmarłym.

Takie mam wątpliwości na początek. Jednak, jak 
mówiłem, interesuje mnie przede wszystkim sen-
sowność tego przepisu. Po co on jest rozmiękczany? 
W tym przypadku jest dla mnie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę zmierzać, 
Panie Senatorze, do zadania pytania.)

Tak. Były 2 pytania, dotyczące sensowności prze-
pisu i szczegółowej procedury, zwłaszcza w aspekcie 
art. 26 i 30, związanej z udostępnianiem dokumen-
tacji.

nia wymiaru sprawiedliwości po wejściu w życie 
tych przepisów, które zrywają z dowolnością sądów, 
z arbitralnością sędziów w tym zakresie, tę praktykę 
będziemy śledzić. Zlecimy odpowiednie badania…

(Senator Piotr Zientarski: O poprzednią praktykę 
ja pytam, a pan mówi o czym innym.)

Jeżeli chodzi o praktykę z przeszłości, to powia-
dam, takie badania, jeżeli chodzi o Ministerstwo 
Sprawiedliwości, nie były robione z tego względu, że 
w zasadzie nie mieści się to, jeżeli chodzi o sprawoz-
dawczość sądową, w standardowym procesie badania 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Po prostu 
tego się nie bada. Nie bada się. Ale to, że się tego…

(Senator Piotr Zientarski: To skąd się wie, że jest 
źle?)

To, że się tego nie bada, nie znaczy, że ustawodaw-
ca powinien być ślepy choćby na przypadki indywi-
dualnych spraw, które wpływają, z którymi się ma na 
co dzień do czynienia, na skargi obywateli – to jest 
przykład pani Kowalskiej, pana Kowalskiego, któ-
rzy się skarżą na tego typu niesprawiedliwe dla nich 
regulacje. Tu nie trzeba żadnych badań. Nie trzeba 
żadnych badań w tym wypadku, ale te badania będą. 
Oczywiście te wszystkie przepisy w tym zakresie 
będą poddane surowej krytyce w ogniu praktyki sądo-
wej, tak jak powiedział pan minister, a ja powtarzam, 
będziecie państwo się mogli z tym zapoznać, i jeżeli 
ta sytuacja będzie nadużywana… Idziemy w kierun-
ku skandynawskim. Jeżeli sytuacja w naszym kraju 
okaże się taka, że nasze społeczeństwo jest niezdolne 
do transparentności, nie dorosło do transparentności, 
to wtedy będziemy znowu utajniać. Ale póki co… 
Zakończę znów Beccarią i Jeremym Benthamem – 
tajność była zawsze środkiem ochrony tyranii. I na 
tym poprzestańmy. Póki co, a w trakcie będziemy 
sprawdzać, jak to dalej funkcjonuje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Ja bym wrócił do tych wątpliwości, które są związane 
z poluzowaniem przepisów dotyczących tajemnicy le-
karskiej. O ile kwestie związane z jawnością rozprawy 
i kontrolą publiczną sądów i postępowań są dla mnie 
oczywiste, tutaj żadnych uwag nie mam, o tyle w tym 
przypadku pewne kwestie wzbudzają moje wątpliwości. 

Pierwsza kwestia. Po co to jest? Po co to rozluź-
nienie przepisów? Mówię o możliwości uzyskania 
informacji o pacjencie, który już zmarł. Przecież 
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
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wi że – przeczytam – „podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 
również (…) spadkobiercom w zakresie prowadzone-
go postępowania przed wojewódzką komisją do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych”. No więc jeśli 
ktoś ze spadkobierców ma wątpliwości i rozpocznie 
procedurę, to wtedy nie ma zmiłuj się, taką dokumen-
tację trzeba po prostu ujawnić tym osobom w tych ce-
lach. Rodzi się więc pytanie, o jakie inne cele chodzi. 
I tego dotyczyło pierwsze pytanie. Po co, poza postę-
powaniami przed tymi wojewódzkimi komisjami… 
A po drugie, brak procedury… No, prosta sprawa. 
Procedura postępowania przed tymi wojewódzkimi 
komisjami jest określona w sposób jasny i przejrzysty, 
a tutaj nie ma procedury. Wprowadzacie państwo 
jakiś przepis blankietowy, w przypadku stosowania 
którego tak naprawdę będą tylko problemy. Osób bli-
skich w tym znaczeniu może być – w zależności od 
liczby potomstwa i stanu zdrowia wstępnych – 10–20, 
a jak dobre wnuczki, to nawet do 30.

(Senator Stanisław Kogut: Pytanie!)
To było proste pytanie. Pan minister na to nie od-

powiada po prostu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Ten przepis, na który pan senator się powoływał, 

dotyczy konkretnej procedury, konkretnego postę-
powania przed wspomnianą wojewódzką komisją. 
I w takim wypadku to musi być osoba, która jest 
spadkobiercą, a nie wszyscy muszą być spadkobier-
cami. Taka osoba musi wdrożyć specjalną procedu-
rę, na podstawie której może się ewentualnie takiej 
dokumentacji domagać. Czy to jest to, co chcemy 
zagwarantować obywatelom? Chcemy odsyłać ich 
najpierw do specjalnej procedury? A jeżeli ktoś chce 
uruchomić inną procedurę, np. chce wystąpić od razu 
z powództwem albo złożyć zawiadomienie do pro-
kuratora? O zawiadomieniu prokuratora ten przepis 
milczy, Panie Senatorze, za to mówi, że taka osoba 
musi być spadkobiercą. A jeżeli nie jest spadkobiercą, 
a jest osobą bliską? My tutaj jak najbardziej podąża-
my w ślad za standardami europejskimi. Podkreślam 
konkluzję owej opinii: w analizowanych państwach 
udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na 
ogół co do zasady bez konieczności zapobiegawcze-
go wcześniejszego wyrażenia zgody przez pacjenta. 
Tak że tutaj nie ma żadnych… Chyba tylko Rumunia 
jest wyjątkiem, ale to raczej nie jest standard, który 
chcemy wprowadzić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Obecne przepisy w Polsce należą do najbardziej re-

strykcyjnych w Europie. Powiedział to pan minister, a ja 
to podkreślam. Spośród 20 badanych państw – chociaż-
by przez Biuro Analiz Sejmowych i przez nas – wyróż-
niamy się wyjątkowym przepisem. Przepisem, który 
wymaga pytania – mówiąc kolokwialnie – pacjenta, 
często nieprzytomnego w karetce pogotowia, o to, czy 
wyraża zgodę na udostępnienie tajemnicy lekarskiej po 
jego ewentualnej śmierci. Przecież to jest absurd. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w rozdziale 7 „Prawo pacjenta do dokumen-
tacji medycznej” w art. 26 wskazuje, że po śmierci 
pacjenta prawo wglądu w dokumentację medycz-
ną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 
Przypomnę, że z informacji zebranych w trakcie pro-
wadzonych przez nas badań wynika, że tego typu sy-
tuacje mają miejsce w Danii. To było już kilka lat temu, 
w 2010 r. Mianowicie duński rzecznik praw obywatel-
skich sprzeciwił się właśnie tego typu regulacjom, tego 
typu przepisom, które uniemożliwiały rodzinie pa-
cjenta skuteczne złożenie pozwu, np. w sytuacji błędu 
w sztuce medycznej. Dlaczego? Bo nie było nikogo, kto 
by zdążył na czas odebrać od umierającego pacjenta 
upoważnienie. No przecież to jest absurd. I utajnianie 
tego typu spraw było problemem w Danii. Wystąpiono 
do specjalnej komisji i wprowadzono możliwość skła-
dania skargi do specjalnej komisji na działalność służb 
medycznych, które, często bezzasadnie, utajniały tego 
typu dokumentację. W jakich sprawach? Właśnie 
w tego typu sprawach, Panie Senatorze, kiedy osoba 
najbliższa chce się dowiedzieć, dlaczego ktoś z rodziny 
zmarł, a upoważnienia nie był w stanie wydać. Tak że 
odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.

Nie pamiętam, czego dotyczyła dalsza część py-
tania.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy mogę podpowie-
dzieć?)

Tak, tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dalsza część pytania 

dotyczyła procedury lub braku procedury.)
Aha, tak, tak…

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, ja chciałbym wyprowadzić pana 

z błędu. Rzeczywiście w art. 26 ust. 2 jest mowa 
o zgodzie, ale jest też art. 26 ust. 3 pkt 10, który stano-
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nie ma żadnych sprzeczności. Dostęp do informacji 
medycznej, dokumentacji medycznej jak najbardziej 
jest dostępem do tajemnicy lekarskiej. Przesłuchanie 
lekarza jest komplementarnym, uzupełniającym ele-
mentem owego dostępu. Tajemnica lekarska jak każda 
inna tajemnica doznaje ograniczeń ze względu na 
dobro wymiaru sprawiedliwości, a w interesie dobra 
wymiaru sprawiedliwości jest wydanie wyroku spra-
wiedliwego, szanującego również interesy pokrzyw-
dzonego. Pokrzywdzeni – w tym wypadku osoby 
najbliższe – jak najbardziej mają prawo do dostępu 
do tej tajemnicy. Art. 2 k.p.k. mówi, że celem po-
stępowania karnego jest również zadośćuczynienie 
interesom pokrzywdzonego. Jak tu można tym inte-
resom zadośćuczynić, jak on może realizować swoje 
uprawnienie, skoro nie ma narzędzi, chociażby po-
przez dostęp do informacji lekarskiej, dokumentacji 
medycznej? Jedno wynika z drugiego. Po to, żeby móc 
skutecznie złożyć zawiadomienie o przestępstwie, 
np. pójść do prokuratora, a nie tylko wystąpić na 
drogę do komisji w trybie administracyjnym, trzeba 
mieć przewidziane takie prawo. A jak ono później 
będzie realizowane? No, właśnie w ten sposób, że 
przesłuchamy lekarza jako świadka, z wyłączeniem 
tajemnicy lekarskiej, w oparciu o interes wymiaru 
sprawiedliwości. A interes ten będzie się sprowadzał 
do interesu pokrzywdzonego, który chce ujawnienia 
prawdy o swoim zmarłym bliskim. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze za odpowiedzi 

na wszystkie pytania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)
Jeszcze pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
I już zamykam listę.
(Senator Bogdan Borusewicz: To dobrze.)
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz
Dziękuję. Jeszcze zdążyłem.
Panie Ministrze, czy pan jednak nie uważa, że 

w świetle tych głosów nie powinna być delegacja do 
wydania rozporządzenia, które by regulowało kwestię 
uzyskiwania dostępu do informacji lekarskich przez 
członków rodzin? Bo ja też mam wątpliwości co do 
tego. To jest przepis blankietowy i on może doprowa-
dzić do poważnych konfliktów wewnątrz rodziny, bo 
jeżeli nie wszyscy członkowie rodziny będą wiedzie-
li… To jest najbliższa rodzina i nawet nie ma oceny… 
To znaczy ten przepis nie mówi o najbliższej rodzinie, 
tylko o rodzinie; dotyczy to więc także konkubenta, 
konkubiny. Różnie to jest interpretowane, czy to jest 
najbliższa rodzina, czy nie, różnie się to interpretowa-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń…
(Senator Zbigniew Cichoń: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszę.
(Senator Zbigniew Cichoń: Panie Ministrze, ze-

chciał pan…)
Proszę włączyć mikrofon.
(Senator Zbigniew Cichoń: Panie Ministrze, ze-

chciał pan…)
Nie słychać.
(Senator Piotr Zientarski: Trzeba włożyć kartę.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Kartę?)
(Senator Stanisław Kogut: Aleś zaganiany, 

Zbysiu.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, zechciał pan przytoczyć przy-

kład z prawa francuskiego, którym ja akurat się zaj-
muje, i w związku z tym mam pytanie. Te przepisy, 
które pan przytoczył, dotyczą innego zagadnienia, 
one dotyczą udostępnienia dokumentacji. My zaś 
rozważamy kwestię przesłuchania w charakterze 
świadka lekarza, który na podstawie przepisów obo-
wiązujących w większości cywilizowanych państw 
jest związany tajemnicą zawodową. I ona bynajmniej 
nie służy ochronie tego lekarza, tylko ochronie inte-
resów pacjenta. Z tego, co mi wiadomo, art. 226 §13 
i 14 kodeksu karnego zawierają wręcz sankcje karne 
wobec lekarzy, którzy naruszają zasadę tajemnicy le-
karskiej. Tak że chciałbym podkreślić, że są tu, moim 
zdaniem, 2 odrębne zagadnienia. Jedno to kwestia 
dokumentacji lekarskiej i dostępu do niej, a drugie 
to kwestia przesłuchania lekarza co do wiadomości, 
które stanowią tajemnicę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Te dwie kwestie są ze sobą ściśle związane, Panie 

Senatorze. Po pierwsze dlatego, że art. 180 §2 k.p.k. 
wskazuje wprost na ograniczenia w kontekście tajem-
nicy lekarskiej. Tajemnica lekarska nie jest tajemnicą 
bezwzględną, doznaje ograniczeń. Ze względu na 
co? Ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, 
jak wskazuje art. 180 §2. I wtedy sąd, właśnie ze 
względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, może 
ową tajemnicę ograniczyć, wyłączyć. Tak że tutaj 
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Jeszcze raz dziękuję, Panie Ministrze, za odpo-
wiedzi na wszystkie pytania.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Zientarskiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan marszałek 

Borusewicz. Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To jest ustawa, która reguluje w różnych miejscach 

różne sprawy, różne kwestie. Ja chcę się skoncen-
trować na przepisie art. 360. Otóż ten przepis jest 
kolejnym przepisem wzmacniającym rolę i pozycję 
prokuratury w procesie karnym. Mieliśmy już ustawę 
o prokuraturze, która generalnie zmieniała funkcjo-
nowanie prokuratury i dawała dodatkowe uprawnie-
nia dla prokuratora generalnego, dla pana ministra 
Ziobry. Otóż on otrzymał uprawnienia umożliwiające 
ingerencję w działania prokuratury na najniższym 
szczeblu. I on otrzymał uprawnienia, które dają także 
możliwość uzyskiwania informacji na temat postępo-
wania prokuratorskiego na każdym szczeblu, a także 
przekazywania tych informacji osobom trzecim i me-
diom. Tutaj w trakcie procedowania do art. 360, który 
mówi, w jakiej sytuacji mogłaby być ograniczana 
jawność, w drugim czytaniu, niewątpliwie z inicja-
tywy ministerstwa, został dodany §2, który mówi, że 
jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, 
rozprawa odbywa się jawnie. Czyli prokurator zostaje 
kontrolerem sądu. To nie sąd decyduje przecież. Ten 
przepis jest jasny. On jest negatywny, sformułowany 
negatywnie, i on powoduje, że to prokurator decyduje, 
czy rozprawa albo część rozprawy będzie jawna, czy 
można zastosować wyłączenie jawności. To jest sytu-
acja, w której prokurator dostaje dodatkowe upraw-
nienia, a przecież w procesie istotna jest równość 
stron, równość oskarżyciela z adwokatem, tożsamość 
możliwości dowodowych oskarżonego i jego pełno-
mocnika. Tutaj ta równość stron jest zachwiana. Ja 
się temu nie dziwię, bo od początku funkcjonowania 
Prokuratury Generalnej pod kierownictwem mini-
stra Zbigniewa Ziobry, który jest przecież ministrem 
z ramienia PiS, wyraźne jest dążenie do tego, aby ta 
równość stron była zachwiana. Wyraźne są dodatko-
we prerogatywy prokuratury – ja tu powołuję się na 
ustawę o prokuraturze – ale nie tylko prokuratury, bo 
i prokuratora generalnego. Przecież w takiej sytuacji 
prokurator przed złożeniem wniosku prawdopodob-
nie będzie się konsultował, a prokurator generalny 
będzie mógł wydać dyspozycję, że trzeba zachować 
się tak albo inaczej. Wyda dyspozycję, że akurat ten 

ło. A więc jeszcze raz powtarzam moje pytanie: czy 
tu nie powinno być delegacji dla ministra do wydania 
rozporządzenia? Czy pan podtrzymuje swoją ocenę, 
że taka delegacja jest niepotrzebna?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo, Proszę Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję.
Panie Senatorze, Panie Marszałku, dziękuję za 

pańskie pytanie.
Nie wykluczam tego. Jeżeli dalej będą konsultacje 

– a będą, zapowiedziałem, że będzie to przedmiotem 
analiz, badań – to w ramach porozumień czy współ-
pracy nie wykluczam badania, jak to wygląda; spraw-
dzimy również dogłębnie każdy z tych 20 systemów 
prawnych, zobaczymy, jakie tam są przewidziane 
konkretne, szczegółowe rozwiązania, np. w kontek-
ście unikania ewentualnych konfliktów albo zapisy 
doprecyzowujące pewne kwestie; nie wykluczam 
czegoś takiego. Tak, to jest racjonalny głos, Panie 
Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że w mojej 
ocenie, jeżeli nie ma delegacji, to wy nie będziecie 
mogli wydać rozporządzenia.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście, że 
nie.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Musi być delegacja 
w ustawie.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)
(Senator Bogdan Borusewicz: I to delegacja doty-

cząca konkretnego przepisu. Tylko tyle. I chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że możecie mieć problem.)

Panie Marszałku, powtarzam, że w obecnym 
brzmieniu ten przepis nie budzi naszych wątpliwości. 
Jeżeli jednak praktyka pokaże taką potrzebę, jeże-
li ktokolwiek z państwa w tej Izbie czy ktokolwiek 
z obywateli zwróci się do nas z informacjami, że to 
budzi wątpliwości, to zlecimy badania, w między-
czasie będziemy sprawdzać. Z tego, co mi wiadomo, 
wynika, że w analizowanych obcych systemach praw-
nych… Nie było to aż tak szczegółowo analizowane. 
Absolutnie nie zostawiamy tego rozwiązania samemu 
sobie. Będziemy mieć nad nim baczenie. Jesteśmy 
oczywiście również do dyspozycji, będziemy spraw-
dzać funkcjonowanie tego przepisu w praktyce. Jak 
najbardziej nie wykluczam tego rozwiązania w przy-
szłości.
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(senator B. Borusewicz) niesieniu wiarygodności wymiaru sprawiedliwości. 
Nic innego w uzasadnieniach państwo nie robicie, 
tylko kwestionujecie działalność sądów i wymiaru 
sprawiedliwości. Utrzymanie czy umocnienie tej pre-
rogatywy w odniesieniu do zbrodni może opinię pu-
bliczną wprowadzać w błąd, bo każdy wyobraża sobie 
zbrodnię jako zabójstwo, a przecież nie o to chodzi.

Jeśli państwo, chcąc prowadzić surowszą politykę 
karną, co było zapowiadane także w kampanii wybor-
czej, chcecie to robić, to proszę bardzo, nowelizujmy 
kodeksy, podwyższajmy dolny wymiar kary itd., cho-
ciaż temu jestem przeciwny akurat z innego powodu. 
Otóż jeszcze nie słyszałem o wiarygodnych dowodach 
na to, żeby ktoś po długotrwałym więzieniu, Panie 
Ministrze, był dużo lepszy, a inne przykłady znam, 
owszem, tak. Pan minister też nie ma takiej wiary, 
najchętniej tych poważnych przestępców wsadzałby 
na dożywocie.

Wydaje mi się, że minister sprawiedliwości, który 
ma takie poglądy i takie poglądy głosi, wpisuje się 
w niedobry krąg osób, które nie rozumieją istoty wy-
miaru sprawiedliwości. Istotą wymiaru sprawiedli-
wości nie jest przecież tylko ukaranie przestępcy, ale 
w miarę możliwości takie prowadzenie resocjalizacji, 
by ten człowiek wrócił na drogę poprawy. Państwo 
o tej drugiej stronie zupełnie zdajcie się zapominać, 
a tam jest naprawdę, Panie Ministrze, wiele do zro-
bienia, może najwięcej.

Czym są nasze więzienia? Dlaczego przestępcy 
tak rzadko wychodzą zresocjalizowani? Dlaczego 
tym się państwo nie zajmujecie? Bo to trudniejsze, 
aniżeli populistyczne podejście, które ma sprzyjać 
temu, żeby urządzać pokazówki. I to przedłożenie 
m.in. temu służy.

Jako zwolennik rozwoju ruchu obywatelskiego 
bardzo chętnie i ciepło witam możliwość uczestnic-
twa przedstawicieli tych organizacji w postępowaniu, 
ale wydaje mi się, że nie powinno to iść za daleko. Ja 
osobiście wątpię… Zresztą w uzasadnieniu pan mini-
ster niejako wskazywał, o jakie organizacje tu chodzi. 
O takie, które będą stały po stronie prokuratora. Mnie 
się wydaje, że ten przepis powinien być precyzyjniej 
skonstruowany, tak aby na równi dawał możliwość 
uczestniczenia w postępowaniu także tym, którzy 
będą działali na korzyść oskarżonego, jeśli są takie 
okoliczności. Wprawdzie oskarżony również, wte-
dy kiedy jest nadmiar, ma prawo się wypowiedzieć, 
ale powiedzmy sobie szczerze, że zwykły człowiek 
oskarżony o coś, działający w jakichś tam organi-
zacjach, które chciałyby zaświadczyć na jego rzecz, 
które chciałyby wnieść coś do tej procedury postępo-
wania sądowego, będzie miał kłopot we właściwym 
ocenieniu tego, kto może, a kto nie może uczestniczyć 
w tego rodzaju postępowaniu.

I na koniec kwestia, którą poruszał już tutaj 
pan senator i którą ja też wcześniej poruszałem, 

proces ma być procesem jawnym. Nie chcę wracać do 
sytuacji dotyczących przestępstw na tle seksualnym, 
molestowania nieletnich, które w znaczącej części 
niestety odbywa się wśród rodziny. Takie sytuacje są 
i zdajemy sobie z tego sprawę. Niewyłączenie nawet 
tej kategorii przestępstw, przestępstw seksualnych 
dotyczących małoletnich, uważam za bardzo niedo-
bre i niebezpieczne. Można zakładać, że prokurator 
zachowa pewien umiar w stosowaniu jawności, ale 
decyzja indywidualna prokuratora, a nie sędziego 
czy sądu w tej kwestii nie jest krokiem w dobrym 
kierunku.

Ja składam wniosek o wykreślenie art. 360 §2, 
tak żeby to jednak sąd decydował o tym, na wnio-
sek stron, kiedy ta jawność może zostać wyłączona. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja popieram ten wniosek. Chciałbym powiedzieć, 

że nie uzyskałem od pana ministra odpowiedzi, 
w którym jeszcze momencie decyzje sądu – podkre-
ślam: decyzje sądu – mogą być kwestionowane przez 
prokuratora. W moim przekonaniu to jest naruszenie 
dotychczasowych zasad, w ramach których prokura-
tor oskarża, dąży do wydania wyroku, jaki uważa za 
sprawiedliwy… Nie może być tak, że sąd nie w pełni 
będzie gospodarzem całego postępowania i że pro-
kurator będzie mógł zakwestionować decyzję sądu. 
Popieram w pełni tę poprawkę.

Postrzegam tę ustawę w pewnym kontekście – 
w kontekście tego, co tutaj już miało miejsce, co się 
działo. Mam takie nieodparte wrażenie, że prokurator 
chce mieć coraz więcej uprawnień. My już wypo-
wiadaliśmy się na temat tego, że dostaje on uprawnie 
do tego, żeby organizować konferencje prasowe, po-
wiadamiać media, że w sumie wyłączył się on i jego 
współpracownicy w prokuraturze z możliwości za-
skarżenia, bo jeżeli będą dowodzić, że w ich rozumie-
niu działali w interesie publicznym, to tak naprawdę 
nie można im niczego i w żadnej niemalże sprawie 
zarzucić. To jest zupełnie kuriozalna sytuacja.

Dlatego, chociaż pan minister tutaj pokazywał, 
że instytucja kasacji wyłącznie z powodu niewspół-
mierności kary została wprowadzona nieco wcześniej, 
trzeba dodać, że właśnie w tych przepisach, które my 
uważamy za zbyt daleko idące. Nie można twierdzić, 
że te przepisy i to, co państwo robicie, służą pod-
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(senator M. Augustyn) Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście również konsekwentnie popieram 

złożony przez mniejszość wniosek o odrzucenie usta-
wy. Ale popieram także poprawkę zgłoszoną przez 
pana marszałka Borusewicza, która w sposób istotny 
załatwia przynajmniej problem art. 360. Bo, proszę 
państwa, sprawa nie jest błaha, sprawa jest poważ-
na. Pan minister tak z lekkością, typową dla swojego 
stylu odpowiedzi, pokazywał nam, że to niejako… 
Chciał wykazać, że to niejako w wyniku krytyki Sądu 
Najwyższego, który krytykował wprowadzenie tzw. 
poziomej kontroli sądowej odnośnie do orzeczenia, 
postanowienia sądu wyłączającego jawność, wprowa-
dzono taką sytuację, że to nie sąd będzie decydował 
ostatecznie o wyłączeniu jawności. I słuszne były pyta-
nia pana senatora Augustyna, żeby pokazać, czy w po-
stępowaniu sądowym jakiekolwiek orzeczenie w toku 
jednej instancji – orzeczenie bądź postanowienie – po 
jego wydaniu może być zmienione w wyniku weta pro-
kuratorskiego. No i takiej sytuacji, proszę państwa, nie 
ma. To jest sytuacja w ogóle niewyobrażalna. Przecież 
na etapie postępowania sądowego to wyłącznie sąd – 
niezawisły sąd – jest gwarantem zarówno właściwe-
go toku postępowania, jak i wydania wyroku, który 
może być zaskarżony w trybie przewidzianym pra-
wem, a więc może być zaskarżony do drugiej instancji 
zgodnie z zasadą konstytucyjną. Podkreślam: zgodnie 
z zasadą konstytucyjną. A tu mamy do czynienia, pro-
szę państwa, z wyłomem od tej zasady. Mało tego, ta 
precedensowa sytuacja nie została poddana opinio-
waniu ani przez Sąd Najwyższy, ani przez Krajową 
Radę Sądownictwa, ani przez inne gremia prawnicze. 
Tylko podczas posiedzenia słyszeliśmy głosy zdecy-
dowanego sprzeciwu. Również Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka w toku posiedzenia komisji… Proszę 
państwa, musimy zdać sobie sprawę, że stawiamy krok, 
tworzymy wyłom czy uchwalamy wyłom… To znaczy, 
proponowany jest nam wyłom, żeby sąd przestał być 
wyłącznym gospodarzem postępowania sądowego. Bo 
przecież prokurator ma prawo wnioskować również 
o kasację – i to, uważam, jest słuszne.

Panie Ministrze, trzeba się zastanowić, o tym była 
mowa już przy zmianie kodeksu karnego w poprzed-
niej kadencji, czy… Bo w przypadku recydywy mamy 
taką sytuację, że możemy orzec karę do 20 lat, prawda? 
Już taka sytuacja może mieć miejsce, ale nie w sposób 
pierwotny. Przestańmy się dziwić, że sąd orzeka za 
najpoważniejsze przestępstwa karę 15 lat, skoro to jest 
najwyższa kara. Są jeszcze dwie nadzwyczajne, ale 
w katalogu to jest najwyższa kara. Czas chyba zmienić 
górną granicę, tu się zgadzam, i dać sądowi wyższy 
wymiar sądowego wymiaru kary – powtarzam: tu 
zgoda. Ale to w ramach podstaw, w ramach zmiany 
kodeksu karnego. I tu jest absolutna zgoda. Zgoda jest 

w pytaniu. Kiedy niedawno przygotowywałem 
jedną z ustaw i wpisywaliśmy tam prawa osób 
bliskich, legislatorzy senaccy od razu zapropono-
wali, abyśmy wpisali definicję osoby bliskiej. Jest 
bowiem kilka ustaw, w których to pojęcie wystę-
puje, i występuje ono tam w różnym znaczeniu. 
W związku z tym, że państwo go nie definiujecie, 
ja mam wątpliwości, po pierwsze, czy będzie wia-
domo, kto naprawdę jest w kręgu osób bliskich, 
a po drugie, skąd bliscy będą wiedzieli, że inna 
osoba z kręgu osób bliskich zdecydowała o tym, 
że można ujawnić tajemnicę lekarską. Te kwestie 
nie są uregulowane w ustawie żadną procedurą, 
nie ma odesłania do żadnego rozporządzenia, pan 
minister przywoływał tu przepisy, ale z dalszych 
pytań wynikało, że one tak naprawdę nie do koń-
ca tego dotyczą i nie mamy pewności, czy będą 
stosowane.

Panie Ministrze, to jest resort sprawiedliwości. To 
nie jest tak, że inny resort tworzy prawo, a minister 
sprawiedliwości zgłasza wątpliwości, czy jest ono 
dość precyzyjne. Jeżeli ja od ministra sprawiedli-
wości słyszę: no, słuchajcie, Drodzy Senatorowie, 
wprowadźmy te przepisy i zobaczmy, co się będzie 
działo… Panie Ministrze, to nie jest zabawa ludzkim 
losem. To nie jest eksperyment. To jest stanowienie 
prawa, które ma gwarantować przestrzeganie praw 
obywatelskich i konstytucji.

Z obu tych powodów – że mam wątpliwości, czy 
przepisy konstytucyjne… czy niezależność sądów 
nie jest tutaj naruszona i czy wystarczająco dobrze, 
należycie przestrzegane są prawa obywatelskie – 
popierać będę wniosek o odrzucenie omawianej tu 
ustawy. Bo w takim kształcie ona jest, delikatnie mó-
wiąc, niedopracowana i widać wyraźnie, że podsyca 
jeszcze wątpliwości co do tego, czy sądy w Polsce 
orzekają właściwie. Pomyłki zawsze się zdarzały 
i mogą się zdarzać. Niedokształceni sędziowie – 
również. Ale ten ciąg ustaw, który państwo przed-
stawiacie, zdaje się nieść za sobą takie przesłanie, 
że sądy w ogóle nie są godne zaufania, a sędziowie 
tym bardziej i trzeba ich, że tak powiem, przypilno-
wać, nawet na granicy prawa. To jest złe podejście, 
które niweczy autorytet sądów, bez którego porzą-
dek w Rzeczypospolitej, polegający na równowadze 
władz i na szacunku dla nich, będzie na dłuższą metę 
trudny do utrzymania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Idealne wy-

czucie czasu: 9 minut i 50 sekund. Idealne wyczucie 
czasu.

Pan senator Zientarski.
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie wątpię, ale musimy się trzymać czasu.
Teraz o zabranie głosu proszę pana senatora Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Argumenty, które padały tutaj ze strony mini-

sterstwa, ale także ze strony wnioskodawców, są, jak 
myślę, dla większości z nas, niezależnie od tego, po 
której stronie sali siedzimy, w dużej mierze przeko-
nujące. Mamy w Polsce pewien problem z wymiarem 
sprawiedliwości. Odbudowywanie zaufania do wy-
miaru sprawiedliwości jest jednym z ważniejszych 
zadań stojących nie tylko przed obecnym rządem czy 
rządzącą frakcją, partią, ale przed nami wszystkimi 
jako obywatelami. 

Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre zapisy 
czy propozycje pojawiające się w tej ustawie budzą 
wątpliwości i skłaniają do dyskusji. Nie będę się wy-
powiadał, bo leży to poza moimi kompetencjami, na 
temat procedury karnej i kwestii, które dominują w tej 
dyskusji, ustąpię pola specjalistom. Jednak chciałbym 
się skupić przez chwilę na propozycji zmiany w usta-
wie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz na nie-
zwykle newralgicznej kwestii tajemnicy lekarskiej. 

Otóż, proszę państwa, zawód lekarza w naszej 
kulturze, cywilizacji w ogóle zajmuje szczególne 
miejsce. Wiele elementów składa się na tę szczególną 
pozycję lekarza. Jednym z nich są prawo i obowią-
zek zachowania tajemnicy. To prawo i ten obowiązek 
mają bardzo długą tradycję. Nie chcę używać jakichś 
bardzo górnolotnych czy akademickich argumentów, 
jednak warto przypomnieć przysięgę Hipokratesa. 
Powstała ona w IV w. przed narodzeniem Chrystusa, 
ale jej tekst znakomicie pokazuje, jak tradycja grecka, 
pogańska – możemy mówić: grecka – spotkała się 
z tradycją chrześcijańską, została przez nią pozy-
tywnie zasymilowana i weszła na dobre do naszej 
europejskiej kultury, jest jednym z pryncypiów tej 
kultury. Przytoczę kilka zapisów z tej, krótkiej co 
prawda, przysięgi; zachęcam do sięgnięcia do tek-
stu. Lekarz przysięga: nigdy nikomu, także na żą-
danie, nie dam zabójczego środka, nie dam żadnej 
kobiecie środka poronnego. To było artykułowane 
już w IV w. p.n.e. Warto dzisiaj, kiedy toczy się dys-
kusja o wartościach europejskich, o tym pamiętać 
i do tego się odwoływać. Nasza formacja politycz-
na bardzo silnie odwołuje się do tej tradycji, a skoro 
tak, to powinniśmy w szczególny sposób wziąć pod 
uwagę także kolejne sformułowanie przysięgi, miano-
wicie: cokolwiek przy leczeniu albo poza leczeniem 
w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie 
można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę to 
mając. Więc kwestia tajemnicy lekarskiej w świecie 

i nikt tego nie kwestionuje. Bo jak możemy kwestiono-
wać, my, poważni prawnicy, zasadę jawności? Ona jest 
konstytucyjna. Pan minister mówi o pewnym  superflu-
um, o sytuacji, która nie jest przez nikogo podważana. 
Ale też konstytucja mówi, kiedy następuje wyłączenie 
jawności rozprawy czy kiedy może ono nastąpić: ze 
względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, po-
rządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia 
prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 
To też jest norma konstytucyjna, wcale nie słabsza 
od zasady. Ona stoi na straży godności człowieka, 
a godność człowieka jest podstawą konstytucji. Nie 
można nikogo obdzierać, nawet oskarżonego, który 
korzysta z domniemania niewinności, z godności. Nie 
mówię już o pokrzywdzonym. Pan minister podawał 
przykłady… My o tym oczywiście wiemy, stąd były 
moje pytania. W przypadku spraw o gwałty strony 
boją się, szczególnie kobiety, tej jawności rozprawy, 
wstydzą się, nie chcą wywlekania tych spraw i ponow-
nego przeżywania tego wszystkiego. Została zmieniona 
sytuacja prawna, proceduralna i w tej chwili to jest 
ścigane z urzędu. Osoba pokrzywdzona na mocy tych 
nowych przepisów nie ma nic do powiedzenia. Gdyby 
tu było, że domaga się tego prokurator i pokrzywdzo-
ny, to jeszcze bym się zastanawiał, chociaż to też jest 
zerwanie z zasadą… A tutaj pokrzywdzonego, że tak 
powiem, odkładamy na bok. Ja rozumiem, że przestęp-
stwa przeciwko seksualności z punktu widzenia prawa 
karnego, części szczególnej… Seksualność jest dobrem 
chronionym prawem, tak jak każde inne. I pan to przed-
stawia… Ja to rozumiem. Są różne ważne interesy, 
interesy państwowe, mienie, obrót gospodarczy itd. 
No ale przecież są też interesy specyficzne w kontek-
ście godności człowieka, w kontekście zachowania in-
tymności pokrzywdzonego, często dziecka, które było 
przedmiotem – tak, właśnie przedmiotem – działania 
pedofila. Proszę państwa, proces, o czym mówi Sąd 
Najwyższy, obejmuje także wyjaśnienia oskarżonego. 
Mamy sytuację trochę dziwną, o czym mówił profesor 
Osiatyński. Można by się zastanowić nad tym, czy nie 
nadać wyjaśnieniom oskarżonego wyższej rangi, tak 
jak jest to w systemie amerykańskim. Tam oskarżony 
pod przysięgą zeznaje i odpowiada odrębnie za składa-
nie fałszywych zeznań, jeśli okaże się, że powiedział 
nieprawdę. Proszę bardzo, ale jeśli nawet tego nie ma… 
Przecież nie ma domniemania, że oskarżony mówi 
nieprawdę.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

Dopiero jestem na początku swoich wywodów…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Niestety.)
W takim razie poproszę o dodatkowe 5 minut. No, 

chciałoby się mówić dłużej w tej sprawie. Dziękuję 
bardzo.
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(senator A. Bobko) rozszerzymy swoje kompetencje, to tylko przysłuży 
się to sprawie i będzie służyło obywatelom. Trzeba 
mieć z tyłu głowy i trzeba założyć, że po nas za jakiś 
czas przyjdzie być może inna władza, gorsza. Tutaj są 
koledzy po drugiej stronie, może oni będą za chwilę 
rządzić i oni będą używać wspomnianych narzędzi. 
A nie można wykluczyć – chociaż dla niektórych 
z nas jest to trudne do wyobrażenia, ale ja potrafię 
sobie to wyobrazić – że może być władza jeszcze 
gorsza od tej władzy, która rządziła przez ostatnie 
8 lat. I co wtedy, jeżeli…

(Senator Robert Mamątow: To niemożliwe.)
No właśnie. Ja mówię, że część kolegów sobie 

tego nie potrafi wyobrazić. Ja mimo wszystko potrafię 
sobie coś takiego wyobrazić. I co wtedy z tymi na-
rzędziami, które będzie miała władza wykonawcza? 
Tak więc wydaje mi się, że ustawodawca, a zwłaszcza 
Senat powinni zachowywać w tych kwestiach daleko 
idącą ostrożność. Oczywiście – jeszcze raz na koniec 
podkreślę – doceniam właściwy i co do istoty sprawy 
słuszny kierunek prac Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie jestem specjalistą od prawa karnego, nie jestem 

również… nie mam znajomości, na pewno nie w wy-
starczającym stopniu, różnych systemów prawnych 
w krajach europejskich. Ale przedstawiona noweli-
zacja nawet po pobieżnym zapoznaniu się z nią budzi 
wątpliwości, bo w bardzo wyraźny sposób, można 
powiedzieć, zaznacza supremację prokuratora, w tym 
prokuratora generalnego, w procesie karnym. Mam 
tutaj na myśli… Nie będę się za bardzo rozwodził, 
bo po części powtarzam to, co już było powiedzia-
ne. Mam na myśli 2 przepisy: po pierwsze, przepis 
art. 360, w którym mowa o tym, że jeżeli prokurator 
sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa 
się jawnie, a po drugie, może mniej znaczący przepis 
art. 523. Wydawałoby się, że to jest niewielka zmiana, 
zdanie o kasacji dzieli się mianowicie na 2 zdania. 
To drugie zdanie po zmianie brzmi: „Kasacja nie 
może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspół-
mierności kary”. Ale to jest celowe z tego powodu, 
że wprowadza się §1a, który mówi, że ograniczenia, 
o którym mowa, a więc dotyczącego wniesienia kasa-
cji wyłącznie z powodu niewspółmierności kary, nie 
stosuje się do kasacji wniesionej przez prokuratora 
generalnego. To właściwie ma 2 znaczenia, znaczenie 

pogańskim była opatrzona wręcz przymiotnikiem 
świętości. Po 2,5 tysiącu lat wydaje się, że ten zapis 
jakoś się sprawdził i stanowi bardzo istotny element 
naszej kultury. Jednak w tej propozycji… Nie chcę 
powiedzieć, że to pryncypium zostaje brutalnie po-
gwałcone czy zniesione, ale zostaje w jakimś sensie 
zakwestionowane czy poddane pod dyskusję i jest 
w jakiejś mierze ograniczane z powodów, które nie 
są dla mnie nadmiernie przekonujące, z całym sza-
cunkiem dla pana ministra. 

Chciałbym postawić pytanie: jaka jest dzisiaj, 
współcześnie sytuacja lekarzy? Czy lekarze mają 
nadmierną i daleko idącą swobodę działania czy też 
są pod coraz silniejszą presją przepisów prawnych 
i coraz bardziej czują na sobie zagrożenie związane 
z tym, że w każdej chwili mogą zostać postawieni 
przed sądem z zarzutem popełnienia co najmniej błę-
dów w sztuce? Prowadzi to dzisiaj choćby do takich 
sytuacji, w których lekarz będący na ulicy i widzący 
człowieka, który upadł… Zgodnie z normalnym od-
ruchem, zgodnie z powinnością lekarską powinien 
ratować tego, kto upadł i znajduje się w stanie zagro-
żenia życia. Właściwie rozsądek mu to podpowiada, 
a stan prawny sprawia, że on nie powinien tego pa-
cjenta dotykać, bo może się narazić na daleko idące 
kłopoty. A więc sytuacja lekarzy wcale nie jest dzisiaj 
komfortowa. Oczywiście, są przypadki naganne itd., 
ale nie powinniśmy chyba patrzeć na całość przez pry-
zmat tych właśnie przypadków. Dlatego tutaj próba 
wzruszenia tej, można powiedzieć, uświęconej przez 
tradycję, bardzo silnie wpisanej, już przez wieki, nie 
przez lata, w tradycję europejską zasady… Wydaje mi 
się, że powinniśmy do tego podchodzić z największą 
ostrożnością. I dlatego ja jestem w zasadzie skłonny… 
podpisuję się pod poprawką, która się tutaj pojawi, 
poprawką, która ma na celu usunięcie wspomnianego 
przepisu proponowanego w przedłożonej Wysokiemu 
Senatowi ustawie.

I jeszcze jedna uwaga, ogólniejsza. Ja naprawdę 
doceniam i myślę, że wszyscy doceniamy… Tu, po 
naszej stronie sali, doceniamy to z całą pewnością 
i jestem przekonany, że państwo po drugiej stronie 
sali także doceniacie pewne szlachetne dążenie obec-
nego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości 
do poprawy sytuacji właśnie jeżeli chodzi o wymiar 
sprawiedliwości, przestrzeganie prawa, większą mo-
bilność, większą skuteczność władz. I to są działania 
bardzo, bardzo potrzebne. Ale zwróciłbym uwagę na 
to, że kiedy chodzi o rozwiązania, które zwiększają 
uprawnienia władzy wykonawczej, władzy prokura-
torskiej, władzy wykonawczej, trzeba być ostrożnym, 
trzeba… Wydaje mi się, że tak podpowiada rozsą-
dek: nie można zakładać, że my jesteśmy szlachet-
ni, działamy w dobrych intencjach, tak więc jeżeli 
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(senator P. Wach) Wydaje mi się, że opinia prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej w dość jasny sposób pokazuje, że 
ten przepis – to oprócz kwestii pryncypiów, tradycji 
i historii – jest również niebezpieczny i niepożądany. 
Dlatego nasz wniosek o odrzucenie ustawy wydaje mi 
się w pełni uzasadniony. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sprawa, którą dzisiaj rozważamy, ma rzeczywi-

ście ogromne znaczenie, bo chodzi o respektowanie 
pewnych fundamentalnych – co zresztą przedstawił 
historycznie pan senator profesor Bobko – zagad-
nień związanych z jednej strony z tajemnicą lekarską, 
a z drugiej strony z prawidłowym prowadzeniem po-
stępowania karnego. Wydaje się, że dotychczasowe 
rozwiązania prawne w sposób właściwy ustanawiały 
tutaj pewien balans. Art. 180 §2 kodeksu postępo-
wania karnego przewiduje możliwość zwolnienia od 
tej tajemnicy lekarskiej, jeżeli chodzi o najbardziej 
poważne sprawy, a nie ma jakichkolwiek innych do-
wodów, które by pozwoliły na dociekanie prawdy.

Uważam, że zbyt daleko idziemy, uważając, że 
ochrona takiego dobra, jakim jest prawo pacjenta do 
zachowania w tajemnicy tego, co dotyczy jego cho-
roby… Ta tajemnica pięknie się nazywa – tajemnica 
lekarska – ale ona nie jest przywilejem lekarza. Ona 
jest realizacją obowiązku lekarza względem pacjenta, 
o tym trzeba pamiętać. Ona doznaje uchylenia w mo-
mencie śmierci pacjenta, o ile osoba najbliższa wyrazi 
zgodę na ujawnienie przez lekarza informacji, które 
ten powziął, lecząc pacjenta. No, wydaje mi się, że 
jest to zbyt daleko idący krok, to jest nieliczenie się 
z wolą tego leczonego pacjenta, który już nie żyje. 
Nie możemy tutaj tworzyć jakiegoś domniemania… 
Jeżeli ktoś nie wyraził sprzeciwu co do transplantacji 
jego organów po śmierci, to tworzy się domniemanie, 
że wyraził na to zgodę. Profesor Mącior nazwał to 
kiedyś ustawowym oszustwem; ustawa rzeczywiście 
takie domniemanie przyjmuje. No, przyjęto je akurat 
w kwestii dotyczącej transplantacji. Jednak tutaj tego 
typu wyłom wydaje mi się zbyt daleko idący.

Jeżeli chodzi o kwestię regulacji w innych pań-
stwach, to ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że trze-
ba rozróżnić – pan minister Ziobro powoływał się tu 
na regulacje francuskie, podobnie pan wiceminister 
– 2 kwestie. Po pierwsze, dostęp do dokumentów 
lekarskich. Tu są regulacje, które w sposób szeroki 
umożliwiają ten dostęp. Ustawa choćby o prawach 
pacjenta też ten dostęp daje. Po drugie, zobowiązanie 

symboliczne i znaczenie praktyczne. Znaczenie sym-
boliczne jest takie: sąd podczas rozprawy w swoim 
gmachu, czyli w sądzie, nie jest gospodarzem rozpra-
wy. To jest bardzo zły i niewłaściwy sygnał, choćby 
nawet nie był stosowany lub był rzadko stosowany. 
Ale można przypuszczać – tak w domyśle i mając 
mało zaufania – że przepis tego typu może być sto-
sowany w sposób wybiórczy i w sposób korzystny 
dla prokuratora. Ponieważ w obecności wyłączenia 
jawności przez prokuratora np. niektórzy świadko-
wie mogą być bardziej powściągliwi w zeznaniach… 
Z różnych powodów – ze skrępowania, w powodu 
znalezienia się w prasie i z różnych powodów. Tak że 
po prostu te zmiany są godne potępienia tak ogólnie, 
a w szczególności godne odrzucenia, bo na to nas 
powinno być stać.

Chcę się odnieść również do tego, co mówił mój 
poprzednik, pan senator Bobko, a mianowicie zmian 
dotyczących zachowania tajemnicy lekarskiej. Pan 
minister dzielnie i, że tak powiem, z groźnym wzro-
kiem sprzeciwiał się podczas udzielania odpowie-
dzi zarzutom zawartym w pytaniach dotyczących 
tego problemu. Ale wydaje mi się, że stanowisko 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie 
jest bardzo jasne i przejrzyste. Ja nie bardzo rozumia-
łem, w czym rzecz, bo właściwie te zmiany nie wyda-
ją się zbyt wielkie. Ale w opinii Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej mówi się bardzo wyraźnie, jest to 
powiedziane krótko i jasno: „Sprzeciw budzi rozwią-
zanie otwierające nieograniczony dostęp osób bliskich 
do informacji chronionych obecnie tajemnicą lekar-
ską”. Możliwość wskazania osób uprawnionych do 
dostępu do informacji była… „Ustawodawca uznał 
osoby bliskie pacjentowi za nieuprawnione z mocy 
ustawy do dostępu do informacji o jego stanie zdrowia 
za życia tego pacjenta”. Dalej w tej opinii wskazuje się 
również, że „pacjent niejednokrotnie właśnie przed 
osobami najbliższymi chce zachować w tajemnicy 
pewne informacje dotyczące swego stanu zdrowia, 
w szczególności informacje o charakterze intym-
nym”. Rada pisze, że w niektórych przypadkach takie 
ujawnienie może być działaniem godzącym w dobre 
imię zmarłego. Ponadto podkreśla również pewien 
praktyczny aspekt tego zagadnienia, a mianowicie 
to, że projektowane rozwiązanie zakłada uprawnienie 
każdej z osób bliskich do wyrażenia zgody, z jedno-
czesnym zastrzeżeniem możliwości zablokowania 
tego ujawnienia 1 głosem sprzeciwu przez inną osobę 
bliską. To oznacza zarówno możliwość manipulacji, 
jak i możliwość przypadku w tej sprawie, dlatego 
że nie ma żadnego obowiązku ustalania liczby osób 
bliskich oraz powiadamiania ich o tym, że ktoś taką 
zgodę wyraził lub wyraził sprzeciw. Sprzeciw wyra-
żony z góry blokuje tę możliwość.
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(senator Z. Cichoń) czenia temu, co jest przecież tradycją sądownictwa 
od wieków.

Ażeby nie poprzestać tylko na krytyce, bo oczywi-
ście są też plusy, pod którymi się podpisuję, powiem 
chociażby o rozciągnięciu tych uprawnień na orga-
nizacje społeczne, chodzi mi o udział ich przedsta-
wicieli w postępowaniu. To rzeczywiście w ramach 
większej kontroli sądu przez społeczeństwo zasługuje 
na uznanie.

Tyle że, proszę państwa, w każdej sprawie trzeba 
dobierać właściwe środki. Ja proponuję ministerstwu 
inne środki, które nie będą wzbudzały wątpliwości. 
Można wprowadzić chociażby taką zasadę. Jeżeli jest 
postanowienie w kwestii tego, czy ma być rozprawa 
tajna, czy ma być rozprawa jawna, to można wpro-
wadzić ewentualnie zażalenie na postanowienie sądu 
w tej kwestii. Pytam, dlaczego nie ma takiego środka.

Jeżeli sąd ukrywa się za parawanem tajności, to 
wzbudza to moim zdaniem jako obrońcy podejrze-
nie co do jego obiektywności. Ja w takiej sytuacji 
bardzo często składam wniosek o wyłączenie sądu. 
Ale, proszę państwa, niestety jako obrońcy jesteśmy 
bezradni, albowiem na postanowienie sądu o odmo-
wie wyłączenia nie ma zażalenia. Proponuję, niech 
ministerstwo wprowadzi zmiany w kodeksie postę-
powania karnego, dające prawo do złożenia zażalenia 
na postanowienie o odmowie wyłączenia sądu, które 
notabene istnieje w procedurze cywilnej, a nie wiado-
mo, dlaczego nie istnieje w procedurze karnej, mimo 
że chodzi tu o dużo większe dobra niż w procesie 
cywilnym.

Wprowadźmy, proszę państwa, w szerszym zakre-
sie, bo w tej chwili niemal to zlikwidowano, udział 
ławników w postępowaniu. Stało się tak, gdyż swego 
czasu zmieniono procedurę i w tej chwili w większo-
ści spraw sędziowie orzekają jednoosobowo. Dzieje 
się to ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości, bo 
ławnicy, aczkolwiek nie są prawnikami, często swoim 
doświadczeniem życiowym i mądrością mogą wes-
przeć sędziego, a poza tym trudniej jest wpływać na 
3 osoby, jeżeli skład jest 3-osobowy, czyli 1 zawo-
dowy i 2 ławników, aniżeli na 1 osobę. Wszystko to 
są instrumenty, których wprowadzenie proponuję. 
Wtedy nasza procedura na pewno będzie dużo lepsza 
i dochodzenie do prawdy łatwiejsze.

I wreszcie uczyńmy z tego elementu, który też 
jest filarem każdego postępowania, czyli z adwokata, 
prawdziwego uczestnika postępowania, a nie chłopca 
do bicia, jak to obecnie procedura uczyniła, albowiem 
wprowadzono możliwość karania adwokata karami, 
proszę państwa, nawet do 5 tysięcy zł. Efekt jest taki, 
że w tej chwili mamy głównie młodzież adwokac-
ką, bo 70% adwokatów to są ludzie o stażu pracy 
mniejszym niż 5 lat, która to młodzież boi się sądu. 
A zdarzają się takie sytuacje, że sąd im grozi tym, że 
zastosuje taki środek, każe zapłacić 2 czy 5 tysięcy zł. 

lekarza do składania zeznań, czyli zwolnienie od obo-
wiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Te regulacje 
są restrykcyjne, można powiedzieć, w całym świecie, 
również w prawie francuskim. Art. 226 §13 kodeksu 
karnego wręcz stanowi, że przestępstwem jest, jeżeli 
lekarz tę tajemnicę złamie. W §14 są przewidziane 
pewne wyjątki od tej zasady. Ta sprawa miała kiedyś 
swój finał w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu 
w słynnej sprawie Plon przeciwko Francji związa-
nej z tym, że opublikowano wspomnienia lekarza, 
który leczył prezydenta Mitterranda. On ujawnił, że 
Mitterrand cierpiał na raka już w momencie, kie-
dy przystępował do pierwszej elekcji na prezydenta, 
a kiedy była druga elekcja, to choroba była zaawanso-
wana. No i, proszę państwa, trybunał wyraził stanowi-
sko prawa francuskiego, z którego wyraźnie wynika, 
że ta tajemnica jest zawarowana, jest chroniona – po-
przez sankcje karne w razie jej naruszenia. Dlatego 
byłbym bardzo ostrożny. Jestem wręcz przeciwny 
wprowadzaniu takiego wyłomu, zwłaszcza że bardzo 
niedoskonałe są te regulacje, które mówią, że jeżeli 
jeden z członków osób najbliższych zmarłego wyrazi 
sprzeciw, to wtedy nie można zwolnić lekarza od tej 
tajemnicy. Proszę państwa, jak to ustalać? Czy będzie 
sprzeciw, czy nie będzie sprzeciwu… Tu trzeba by 
wprowadzić rozwiązania analogiczne jak w procedu-
rze cywilnej w przypadku postępowania spadkowego. 
Tam jest tak, że jak ktoś złoży wniosek o stwierdzenie 
nabycia spadku, to musi wskazać wszystkich innych 
uczestników, którzy potencjalnie mogą dziedziczyć. 
Trzeba by tu wprowadzić podobną regulację – jeżeli 
ktoś z członków rodziny wyrazi zgodę, to zarazem 
ma obowiązek wskazać wszystkich innych członków 
rodziny rozumianych jako osoby najbliższe, które 
takową zgodę mogą wyrazić, po to, żeby się wypo-
wiedzieli. Sprzeciw choćby jednej z nich skutkuje 
tym, że nie można przesłuchać lekarza.

Proszę państwa, dlatego też jestem wobec tego 
krytyczny i składam wniosek o wprowadzenie po-
prawki polegającej na wyeliminowaniu tego.

Druga ważna kwestia to udział prokuratora i jego 
decydujące zdanie na temat tego, czy rozprawa ma 
być jawna. Oczywiście jest to nie do pogodzenia 
z elementarnymi zasadami procesu, gdzie sąd jest, 
jak to się mówi, dominus litis, czyli panem procesu, 
i ma decydować o tym, czy określone wnioski do-
wodowe są dopuszczone, czy są oddalone. Podobnie 
co do jawności rozprawy. Oczywiście jest to zasa-
da wyrażona także w art. 6 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, jest ona swojego rodzaju świętością, 
ale proszę państwa, nie można robić z prokuratora 
jakiegoś demiurga, który stoi nawet ponad sądem 
i decyduje o tym, czy rozprawa ma być jawna, czy nie. 
Dochodzi tu do pewnego rodzaju absurdu i zaprze-
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(senator Z. Cichoń) 2 kwestie. Pierwsza kwestia to jest dokumentacja 
medyczna. Przepisy związane z ujawnianiem i udo-
stępnianiem dokumentacji medycznej są stosunkowo 
szczegółowo opracowane w ustawie; mówimy oczy-
wiście o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Ta procedura jest dość w miarę szczegóło-
wa, wiadomo, komu można udostępnić tę dokumen-
tację, m.in. także części osób bliskich, a mianowicie 
spadkobiercom. Ale mało tego, w ustawie oprócz 
tego, że jest powiedziane, kto to są spadkobiercy, 
także jest wskazane, że na nich ciąży obowiązek 
wskazania osoby, która potem będzie występowała 
z wnioskiem przed wojewódzką komisją do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych, bo to oni mają 
wydelegować swojego przedstawiciela. Ten obowią-
zek ciąży na pewnym gronie osób zainteresowanych. 
A mimo wszystko, jak czytamy w literaturze, pomimo 
istnienia rozporządzenia wykonawczego w odniesie-
niu do udostępniania dokumentacji – delegacja do 
tego rozporządzenia jest zawarta w art. 30 ust. 1 – są 
problemy i w niektórych kwestiach musi się wypo-
wiadać Sąd Najwyższy… przepraszam, Naczelny Sąd 
Administracyjny. Pytanie wobec tego jest takie: jakie 
będą problemy, jeśli wprowadzimy te 2 przepisy, któ-
re zaproponowano w projekcie ustawy? Tam nie ma, 
po pierwsze, żadnego rozporządzenia wykonawcze-
go, a po drugie, zakres udostępnianej informacji jest 
znacznie większy, bo tajemnicą lekarską są objęte nie 
tylko te informacje, które są zawarte w dokumentacji 
medycznej, ale także te informacje, które lekarz np. 
poweźmie w związku z leczeniem osoby. I pytanie jest 
takie: do czego możemy doprowadzić, wprowadzając 
taki niejasny przepis, bez rozporządzenia wykonaw-
czego, bez wskazania, kto będzie odpowiedzialny 
za poszczególne etapy realizacji uprawnienia, które 
jest określone w tej ustawie, w tych 2 przepisach, 
w art. 2 i 3? Bo ja tego nie wiem, Panie Ministrze, 
pan mi tego nie wytłumaczył. Jeśli każda osoba bliska 
będzie mogła zablokować możliwość udostępnienia 
informacji chronionej tajemnicą lekarską o osobie 
zmarłej, to pytanie, kto będzie odpowiedzialny za 
wskazanie tych osób bliskich i za ich poszukiwanie. 
Czy odpowiedzialna za to będzie osoba bliska, która 
jako pierwsza zgłosi się z wnioskiem, z prośbą o udo-
stępnienie takich informacji chronionych tajemnicą 
lekarską, czy też odpowiedzialny za to będzie, załóż-
my, szpital, który taką informację będzie udostępniał? 
Kto będzie za to odpowiedzialny? Bo tego w ustawie 
nie ma. Oczywiście takie rzeczy powinny się znaleźć 
w ustawie, a jeśli już nie w tekście ustawy, to przy-
najmniej w rozporządzeniu wykonawczym, gdzie 
powinna być określona wyraźna procedura. To są 
bardzo wrażliwe kwestie, one są regulowane także 
w konstytucji, bodajże w art. 51 konstytucji.

Brak rozporządzeń wykonawczych, brak procedu-
ry w ustawie… No przyznam, że nie do końca mnie 

Mnie to nie przestraszą, bo ja gorszych rzeczy się 
nie bałem za czasów komuny, ale ci młodzi się boją 
i nawet trudno im się dziwić. Nie może być tak, że 
obrońca praw człowieka sam musi się bronić przed 
zakusami wymiaru sprawiedliwości, żeby ograniczyć 
jego prawidłową rolę w dojściu do prawdy, bo taka 
przecież powinna być rola adwokata.

Dlatego, tak jak mówię, wobec krytycznego 
nastawienia do tych 2 regulacji składam popraw-
ki, a zarazem proponuję pewne rozwiązania, które 
wydają mi się być życiowe i które wynikają z mo-
jej ponadtrzydziestoletniej praktyki. Tego typu roz-
wiązania, czasami nawet powrót do tego, co kiedyś 
istniało, poprzez wprowadzenie szerszych składów 
ławniczych, mogą uzdrowić sytuację w wymiarze 
sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby nie było tak, jak 
niedawno, że trybunał strasburski orzekł, że Polska 
systematycznie narusza prawo do uzyskania wyroku 
w rozsądnym terminie. To było w sprawie Rutkowski, 
w lipcu zeszłego roku. Z tego, co wiem, wynika, że 
ministerstwo też podejmuje jakieś remedia, żeby cho-
ciażby krajowa skarga na opieszałe postępowania była 
wreszcie u nas skuteczna, a nie stanowiła tylko swo-
jego rodzaju barokowy ozdobnik naszej procedury, 
który nie funkcjonuje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeśli cho-

dzi o ogólny cel tej ustawy, tzn. uzdrowienie pew-
nych problemów związanych z procedurą sądową, 
to uważam, że on jest dobry. Rzeczywiście w Polsce 
mamy problem z sądownictwem, z przewlekłością 
procesów, z ich nieprzejrzystością, z brakiem trans-
parentności, więc wszystko to, co służy eliminacji 
jakichkolwiek zjawisk patologicznych związanych 
z wymiarem sprawiedliwości, należy pochwalić i po 
prostu wprowadzić w życie. Nie ma tutaj żadnych 
jakby prób podważenia, jeśli chodzi o te pierwsze… 
właściwie o art. 1. Tutaj w zupełności zgadzam się 
z zamierzeniami ministerstwa.

Moje wątpliwości, jak i kilku moich przedmów-
ców, budzą art. 2 i 3, czyli te artykuły, które dotyczą 
tajemnicy lekarskiej. I od razu, żeby była jasność, 
składam poprawkę, która ma celu uchylenie obu tych 
artykułów, art. 2 i 3 ustawy. Teraz będę się starał 
wytłumaczyć, przede wszystkim panu ministrowi, 
dlaczego składam taką poprawkę. Otóż rozróżnijmy 
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(senator J. Czerwiński) mówił tu też pan senator Cichoń. Usiłował nas pan 
przekonać, że taka sytuacja ma miejsce także te-
raz, powołując się na rozstrzygnięcie konsensualne 
sądu. No, Panie Ministrze, to jest kolejne totalne 
nieporozumienie. To jest co innego… Muszą zo-
stać spełnione pewne warunki, żeby mogło zostać 
wydane orzeczenie. W przypadku rozstrzygnięcia 
konsensualnego nie ma takiej możliwości, że sąd 
najpierw wyda rozstrzygnięcie, a później jest zgo-
da. Odwrotnie. Musi być zgoda zarówno oskarży-
ciela, jak i pokrzywdzonego, i dopiero wtedy sąd 
wydaje orzeczenie. To jest zupełnie inna sytuacja. 
Tymczasem tutaj w sytuacji, gdy zapadło posta-
nowienie o wyłączeniu jawności i nie ma nawet… 
Gdyby chociaż, jak mówimy, była możliwość od-
wołania… To jest oczywiście krytykowane przez 
Sąd Najwyższy. Po co? Sąd właściwie ocenia. Nie 
ma żadnych badań empirycznych, które by wskazy-
wały, że tego rodzaju praktyka była nadużywana. 
Proszę państwa, nieprzypadkowo te 2 przepisy, czyli 
art. 357 i 360, są nowelizowane – mówił o tym pan 
marszałek Borusewicz i zwraca na to uwagę również 
stowarzyszenie „Iustitia”. Art. 357, obligujący sąd 
do udzielenia zezwolenia na nagrywanie przebiegu 
rozprawy przez przedstawicieli mediów bez żadnych 
warunków dodatkowych… W praktyce proponowa-
ny przepis oznacza wyłączenie decyzyjności sądu 
w tym zakresie. Uwagę środków masowego prze-
kazu bardzo często czy przede wszystkim zwracają 
sprawy szczególnie bulwersujące opinię publiczną, 
więc w przypadku transmisji ich przebiegu przez 
media może dojść do bardzo istotnego naruszenia 
dóbr osobistych uczestników postępowania, czemu 
sąd nie będzie mógł zapobiec, szczególnie w powią-
zaniu – podkreślam to powiązanie – z brakiem moż-
liwości wyłączenia jawności rozprawy. I tu mamy 
tę sytuację, tu mamy ten show. Proszę państwa, ten 
związek jest chyba ewidentny. I on jest zauważany 
przez środowiska prawnicze. No, tak być nie może. 
Jak już mówiłem w pierwszej części, przede wszyst-
kim narusza to godność człowieka, a później oczy-
wiście wszystkie dobra osobiste z tym związane. 
Proszę państwa, to nie ma nic wspólnego z interesem 
sądu. Sąd jest już coraz bardziej przyzwyczajony 
do nagrywania w postępowaniu cywilnym. Już jest 
nagrywane postępowanie, w karnym są strony, do-
datkowo jest ten przedstawiciel społeczny… Proszę 
państwa, to ewidentnie przedłuży postępowanie, bo 
przede wszystkim nie ma regulacji, która mówiłaby, 
kto może być przedstawicielem organizacji społecz-
nych, czyli właściwie może być nim również – mówi 
to Sąd Najwyższy – uczestnik toczącego się postę-
powania. Można nawet powiedzieć, że na użytek po-
stępowania można taką organizację powołać w parę 
osób, zgłosić się i występować w innej roli. Nie mó-
wię już o ponownym zwrocie akt do prokuratury na 

pan minister przekonał swoją odpowiedzią, że to jest 
konieczne, że taki sposób udostępniania informacji 
o osobie zmarłej jest konieczny. Mogę jeszcze zrozu-
mieć, że w przypadku procedury przed wojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycz-
nych jest to potrzebne. Oczywiście. Ale to już jest 
uregulowane w ustawie. No więc ponawiam pytanie: 
po co jeszcze? Po co jeszcze bliscy mają się dowiady-
wać o chorobach lub innych intymnych szczegółach 
z życia osoby, która zmarła, i w jakim celu mają to 
robić? Do postępowania karnego? Nie mieszajmy tych 
2 spraw. Przed chwilą senator Cichoń wytłumaczył, 
jak to można w postępowaniu karnym załatwić, jest 
na to odpowiedni przepis. Tym bardziej że przecież 
można było – jeśli rzeczywiście chcielibyśmy taki 
cel osiągnąć – po prostu uzupełnić zapis w ustawie 
dotyczący zgody pacjenta na udostępnianie infor-
macji objętych tajemnicą lekarską o słowa: zarówno 
w czasie życia, jak i po śmierci. Być może wystarczy-
łoby dopisanie 2 słów. Dlaczego tego nie zrobiono? 
Dlaczego teraz robimy takie, że tak powiem, obejście, 
dlaczego wprowadzamy nieprecyzyjne i na pewno 
rodzące konflikty przepisy? No jeśli coś nie zostanie 
rozstrzygnięte w prawie, to będzie to rodziło kon-
flikty. Nie mówię już o tym, że w przypadku spraw 
znacznie węższych przedmiotowo – mówimy o do-
kumentacji lekarskiej – i w miarę ustabilizowanych 
z punktu widzenia prawnego poprzez ustalenie proce-
dury w rozporządzeniu te konflikty też się pojawiają. 
Tak naprawdę te 2 przepisy art. 2 i 3 wsadzają, że tak 
powiem, na minę całe środowisko lekarskie, bo nie 
wiadomo, jak to będzie realizowane. O celowości już 
mówiłem.

Dlatego, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, złożyłem 
ten wniosek. Być może do sprawy będzie można wró-
cić, ale dopiero wtedy, gdy ci, którzy wprowadzają 
ten przepis, albo ministerstwo stwierdzą, że on jest 
potrzebny, wyjaśnią nam, dlaczego jest potrzebny – 
i udowodnią to – no i przede wszystkim rozpiszą go 
w sposób szczegółowy, tak żeby nie rodził on żadnych 
wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz pan senator Zientarski – po raz drugi, więc 

5 minut.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja wrócę jeszcze do tej myśli, która tu się poja-

wiła, mianowicie do kwestii złamania zasady, że to 
sąd jest gospodarzem, panem postępowania, o czym 
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Koledzy!
Przepraszam, włączam się do tej dyskusji troszkę 

późno, ponieważ wróciliśmy z wyjazdowego posie-
dzenia Komisji Zdrowia.

Niestety, ta ustawa budzi bardzo dużo kontro-
wersji, ale najważniejsza jest walka o upodmioto-
wienie pacjenta, którą toczymy od wielu lat, od lat 
dziewięćdziesiątych a ta ustawa odwraca wszystko 
i pacjent znowu jest przedmiotem. Dlaczego? Jeżeli 
przyjmujemy chorego człowieka do szpitala, to on 
wypełnia dokumentację i podpisuje, kogo z rodziny 
upoważnia do informowania o swoim stanie zdrowia 
za życia i po śmierci. Jeżeli nie życzy sobie informo-
wania rodziny o swoim stanie zdrowia po śmierci… 
Ta ustawa to znosi, czyli pacjent już nie jest upodmio-
towiony, tylko jest uprzedmiotowiony. Całkowicie 
się z tym nie zgadzam. Są bardzo różne sytuacje. 
Nie każdy chory człowiek chce, żeby jego najbliższa 
rodzina, z którą może być w różnych stosunkach, 
wiedziała o jego zdrowiu i przede wszystkim o tym, 
kim on jest. Są teraz przeróżne sytuacje – i zmiana 
płci, i choroby genetyczne. Chory może sobie tego nie 
życzyć. Dlatego chętnie bym się dołączył do popra-
wek zarówno pana senatora Cichonia, jak i senatora 
Czerwińskiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Rozumiem, że pan się podpisuje pod tymi po-

prawkami?
(Senator Andrzej Stanisławek: Bardzo proszę.)
Dobrze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Dowhan 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie: 
Borusewicz, Cichoń, Czerwiński oraz Stanisławek.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

pół roku – to też przedłuża postępowanie, proszę 
państwa, a przecież jesteśmy karani za opieszałość, 
za przewlekłość. I to jest słabość wynikająca oczy-
wiście również z niewłaściwych procedur, z tego, 
że nie było przywrócenia asesury w poprzedniej 
kadencji. A więc to niewątpliwie wpłynie na szyb-
kość postępowania. Jednak, proszę państwa, trzeba 
zachować pewne zasady i pryncypia, o których tutaj 
była mowa nie tylko z jednej strony sali. Nie może 
być tak, żeby prokurator stawał się gospodarzem, 
bo on przecież i tak działa w interesie społecznym. 
Takie jest założenie… Prokurator wnioskuje, skarży 
postanowienia, ale nie decyduje za sąd. Decyduje 
sąd – zarówno na etapie postępowania sądowego, jak 
i postępowania przygotowawczego, a także w trakcie 
postępowania aresztowego. I tej zasady absolutnie 
nie można zmieniać.

Nieporozumieniem jest, proszę państwa, mó-
wienie, że my nie rozumiemy instytucji jawności. 
Rozumiemy doskonale. Doskonale rozumiemy. 
Myślę, że to druga strona, obecna władza ma z tym 
chyba problemy. Problemy, bo wypowiada się tu 
wielkie słowa… Pan minister powiedział tak: taj-
ność jest osłoną tyranii. A co się dzisiaj dzieje, proszę 
państwa? Pan prokurator Piotrowicz wyprosił media 
z posiedzenia podkomisji zajmującej się Trybunałem 
Konstytucyjnym. No, co to jest? A przed chwilą mini-
ster Ziobro mówił tu coś, co jest oczywistą sprawą, że 
wszystkie sprawy związane z parlamentaryzmem po-
winny być jawne. Oczywiście nie mówię o sprawach 
bezpieczeństwa państwa, gdzie trzeba coś utajnić, ale 
o tworzeniu ustawy. Proszę państwa, zastanówmy się, 
kto tutaj… jak należy rozumieć jawność. No, tu jest 
pogwałcenie jawności. A w sądzie? W sądzie chodzi 
o to, żeby wyważyć, żeby był ten balans. Wspominał 
o tym również pan senator mecenas Cichoń. Bo on 
jako wieloletni prawnik praktyk też rozumie, co zna-
czy interes oskarżonego, często słuszny, co znaczy 
interes pokrzywdzonego. Bo my, adwokaci przecież 
również wstępujemy po drugiej stronie, tzn. reprezen-
tujemy pokrzywdzonych jako oskarżyciele posiłkowi. 
My nie mamy tylko doświadczeń obrończych, my 
przecież mamy też doświadczenia oskarżycielskie. 
I wiemy, co to oznacza. Dlaczego właśnie adwokatom 
powierza się funkcję oskarżyciela posiłkowego? Bo 
jest ograniczone zaufanie do urzędu prokuratorskiego, 
bo lepiej będzie dodatkowo wspomóc tego oskarży-
ciela publicznego. Mamy te doświadczenia i wiemy, 
że interes różnych stron powinien być gwarantowany 
w kontekście intymności, w kontekście ochrony życia 
prywatnego i ważnego interesu prywatnego stron, 
każdej ze stron. I o to walczymy. Dlatego też absolut-
nie nie ma zgody na tę nowelizację. Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Mówiłeś godzinę.)
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(wicemarszałek A. Bielan ) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składają-
cego się z doświadczonych egzaminatorów oraz eks-
pertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Ponadto już od roku 2015/2016 osoby zdające eg-
zamin maturalny i egzamin potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie podczas wglądu do swoich prac 
egzaminacyjnych będą mogły je sfotografować.

Nastąpiło również doprecyzowanie zapisów do-
tyczących tego, że w przypadku, gdy uczeń lub ab-
solwent wystąpi z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów z egzaminu maturalnego lub egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie wyznaczał 
do tej weryfikacji innego egzaminatora niż ten, który 
sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną.

Następna zmiana dotyczy podręczników i materia-
łów dla uczniów niepełnosprawnych. Wprowadzono 
tutaj zapis, że ze środków dotacji celowej przekazanej 
na kolejny rok szkolny będzie refundowany zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczenio-
wych dla uczniów niepełnosprawnych w przypadku, 
gdy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wpłynie po 30 września.

Ponadto w przypadku uczniów niepełnospraw-
nych mających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego możliwe będzie sfinansowanie z dotacji 
celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które 
umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupio-
nych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwi-
czeniowych.

Jeżeli chodzi o podręczniki i materiały do danego 
języka obcego nowożytnego, to jeżeli nastąpi taka 
konieczność… jeżeli potrzebne będą podręczniki inne 
pod względem poziomu zaawansowania niż te zaku-
pione z dotacji celowej w latach poprzednich, organ 
prowadzący szkołę będzie mógł zakupić brakujące 
podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki tego 
języka obcego, aby umożliwić uczniom jego naukę 
na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt 
zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyj-
nych zostanie zrefundowany z dotacji celowej prze-
kazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie 
będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, 
a w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie 
powiększona o odpowiedni wskaźnik.

Następna zmiana dotyczy doprecyzowania kata-
logu jednostek samorządu terytorialnego zobowiąza-
nych do zapewnienia dodatkowej, bezpłatnej nauki ję-
zyka polskiego uczniom przybywającym z zagranicy.

Kolejna zmiana dotyczy zasad udzielania i rozli-
czania dotacji wypłacanych z budżetu jednostek sa-
morządu terytorialnego przedszkolom, szkołom i in-
nym placówkom oświatowym. Precyzyjnie wskazano 
m.in. sposób obliczania wysokości dotacji. Nastąpiło 
doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 215, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 215 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senator Małgorzatę 
Kopiczko, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Małgorzata Kopiczko:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które odbyło się 
24 czerwca 2016 r. Posiedzeniu przewodniczył pro-
fesor Kazimierz Wiatr. Dotyczyło ono rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu obecny był 
wiceminister edukacji narodowej, pan Maciej Kopeć 
wraz ze współpracownikami.

I teraz przechodzę do sprawozdania.
Przedłożona ustawa jest zmianą prawa oświatowe-

go oczekiwaną przez uczniów, nauczycieli, rodziców, 
dyrektorów szkół i placówek oraz przez samorządow-
ców. Oczekiwania te zostały sformułowane w trakcie 
debat ministerialnych oraz wojewódzkich.

Kluczowym punktem, który został wprowa-
dzony w ustawie, jest rezygnacja od roku szkolne-
go 2016–2017 z przeprowadzania w klasie VI szkoły 
podstawowej sprawdzianu jako obowiązkowego eg-
zaminu zewnętrznego. Od roku 2017–2018 Centralna 
Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szko-
łom testy diagnostyczne, z których będą one mogły 
skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy 
i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny 
etap edukacji – gimnazjum. Testy diagnostyczne 
będą przygotowywane w zakresie analogicznym do 
sprawdzianu przeprowadzonego obecnie w klasie VI 
szkoły podstawowej. Pozwoli to szkołom, które zde-
cydują się przeprowadzić diagnozę z wykorzystaniem 
narzędzi przygotowanych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną, na dokonywanie pomiaru efektyw-
ności nauczania poprzez analizę edukacyjnej wartości 
dodanej.

Jeżeli chodzi o zmiany wynikające z oczekiwań 
uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, to 
od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu matu-
ralnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od 
ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egza-
minacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z czę-
ści pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej 
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(senator sprawozdawca M. Kopiczko) sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu 
z organem prowadzącym. Kolejna zmiana dotyczy 
doprecyzowania przepisów dotyczących nadawania 
uprawnień publicznych niepublicznym szkołom ar-
tystycznym.

W opinia Biura Legislacyjnego ustawa nie budzi 
zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym, jedynie re-
dakcyjne. Komisja wnosi o uchwalenie ustawy bez 
poprawek. Na wspólnym posiedzeniu komisji głoso-
wało 16 senatorów, 12 było za, 4 – przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wysoka Izbo, proszę o przy-
jęcie projektu ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Piotra Florka, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw dotarła do Senatu dwudzie-
stego… Marszałek Sejmu przekazał ją do Senatu, do 
marszałka Senatu w dniu 23 czerwca, a następnie, 
w dniu 24 czerwca, czyli w piątek, były obrady komi-
sji. Brak opinii legislatora, mało czasu na zapoznanie 
się ze zmianą do ustawy o systemie oświaty – ustawa 
ta liczy 94 strony – powoduje… Trudno było szcze-
gółowo zapoznać się, po zmianach, które nastąpiły 
w Sejmie, z tą ustawą. Pan minister próbował nam 
jak najwięcej informacji przekazać, ale… Dzisiaj nad 
tą ustawą procedujemy.

Tak jak pani senator sprawozdawca powiedziała, 
w trakcie procedowania w Sejmie zgłoszono poprawki 
do ustawy. Niektóre poprawki zgłaszane przez po-
słów były dość zasadnicze, wykraczały poza przed-
łożenie rządowe tej nowelizacji. Dotyczy to przede 
wszystkim zwiększenia przede wszystkim roli kura-
tora, ograniczenia roli samorządu… W komisji była 
mowa o konsultacjach, że one były przeprowadzone 
z samorządem – one były przeprowadzone na etapie 
projektu rządowego, a potem nastąpiły w tym projek-
cie zasadnicze zmiany.

W związku z tym w tym momencie wniosek 
o odrzucenie ustawy był zasadny. Co się zmieni-
ło od piątku, jeżeli chodzi o wniosek mniejszości 
o odrzucenie ustawy? No, po przeanalizowaniu 
tych zmian w ustawie można powiedzieć, że ona 
ma i dobre strony – m.in. to jest to, o czym pani 
senator mówiła, jeżeli chodzi o Kolegium Arbitrażu 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkol-
nego, szkół, placówek niepublicznych oraz publicz-
nych prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu i przez osoby fizyczne. Duży 
poziom ogólności obecnych przepisów dotyczących 
dotowania przedszkoli i innych form wychowania, 
szkół i placówek z budżetów samorządów powodo-
wał wątpliwości interpretacyjne, co w konsekwencji 
skutkowało niejednolitym stosowaniem przepisów 
w skali kraju. Konieczność doprecyzowania, ujed-
nolicenia przepisów w tym zakresie zgłaszają samo-
rządy regionalne, izby obrachunkowe oraz Najwyższa 
Izba Kontroli, jak również podmioty prowadzące 
przedszkola, inne formy wychowania przedszkol-
nego, szkoły i inne placówki oświatowe niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach projektowanych przepisów w zakresie 
dotacji udzielanych z budżetów samorządów zostaną 
wprowadzone następujące zmiany: wprowadzenie 
słownika pojęć, w tymi m.in. pojęć „najbliższa gmi-
na”, „najbliższy powiat”, „najbliższe województwo”; 
zdefiniowanie pojęcia wydatków bieżących; dopre-
cyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących 
rozliczania się miedzy gminami w zakresie pokrycia 
kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej 
w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania 
przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkań-
cem.

Przedłożony projekt obejmuje również zmiany 
dotyczące szkolnictwa artystycznego. Zakłada on 
wygaszanie z dniem 1 września 2018 r. szkół biblio-
tekarskich i szkół animatorów kultury. Zważywszy 
na znaczenie społeczne odpowiedniego przygotowa-
nia osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia 
działań mających na celu upowszechnianie kultury, 
zasadne wydaje się, aby kształcenie w zawodach bi-
bliotekarz i animator kultury było realizowane jedy-
nie w ramach studiów wyższych.

W trakcie prac sejmowych zgłoszono liczne po-
prawki do projektu ustawy, część z nich miała cha-
rakter porządkująco-legislacyjny, a część charakter 
merytoryczny. Najważniejsze z nich dotyczą: opi-
niowania przez kuratora oświaty arkuszy organiza-
cyjnych szkół i placówek w zakresie ich zgodności 
z prawem, ramowych planów nauczania, kwalifikacji 
nauczycieli; zmian w składzie komisji konkursowej 
na dyrektora szkoły placówki. Projekt zakłada, że 
będzie to po 3 przedstawicieli organu prowadzącego 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po 2 
przedstawicieli rady rodziców i rady pedagogicznej 
oraz po 1 przedstawicielu zakładowych organizacji 
związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. Zmiana dotyczy również oceny pra-
cy dyrektora szkoły – dokonywać jej będzie organ 
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(senator sprawozdawca P. Florek) Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, ja mam pytanie do pani sena-
tor sprawozdawcy. O ile pamiętam, to jest pierwsze 
wystąpienie pani senator, więc postaram się zadawać 
krótkie, zwięzłe i proste pytania. Pamiętam swój de-
biut przed paru laty, tak że…

Pani Senator, powiedziała pani o tym – zresztą 
z tym się zgadzamy – co dotyczy możliwości odwo-
łania się od wyników, liczenia punktów itd. Proszę mi 
powiedzieć, czy rozmawialiście państwo w komisji, 
ile będzie trwał cały proces, jeżeli dany maturzysta 
się odwoła, przy wyczerpaniu całości cyklu, szczebli, 
wszystkich odwołań… To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Powiedziała pani, że zasadnicza 
jest zmiana dotycząca opiniowania projektu arkusza 
organizacyjnego przez kuratora. Moje pytanie jest 
takie: czy jeżeli kurator wyda negatywną opinię, to 
projekt jest zatwierdzony, czy nie? Czy państwo roz-
mawialiście na te tematy?

I trzecie, ostatnie pytanie. Powiedziała pani, że 
ustawa, której pani jest sprawozdawcą, jest długo 
oczekiwana i pozytywnie odbierana przez środowiska 
nauczycielskie i środowiska edukacyjne. Czy mo-
głaby pani powiedzieć, na podstawie czego pani tak 
stwierdza? Bo ja akurat czytałem inne opinie na temat 
projektu tej ustawy, na pewno jej części, nie mówię, że 
całości, ale dużej części. Tak że chciałbym wiedzieć, 
na podstawie czego pani senator… Na podstawie tego, 
co powiedziała pani minister na posiedzeniu komisji, 
czy są to pani osobiste stwierdzenia? Dziękuję bardzo.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Może zacznę od ostatniego pytania, o to, dlaczego 

jest to długo oczekiwana zmiana. Przede wszystkim 
jest to zmiana oczekiwana przez środowisko szkolne, 
zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców, 
jeśli chodzi o część dotyczącą chociażby odwołania 
się od wyników matur, o część dotyczącą rezygnacji 
ze sprawdzianu. 

Jako wieloletni dyrektor mogę nawet przytoczyć 
pewne argumenty za tym, że ten sprawdzian tak 
naprawdę nie był sprawdzianem. Był to tylko test 
wiedzy, który nie oddawał pracy szkoły, bo jeżeli 
chodzi o ocenę pracy szkoły, to trzeba na nią spojrzeć 
w kontekście różnych uwarunkowań, czyli i środowi-
ska lokalnego, i tego, co się dzieje w szkole, tego, jakie 
stosujemy metody pracy, czy rozwijamy i poszerzamy 
kompetencje, czy prowadzimy projekty edukacyjne. 
W takim kontekście można patrzeć na ocenę pracy. 
A jeżeli jest to tylko wynik sprawdzianu… On często 
naprawdę był mylnie interpretowany. I ta zmiana była 
oczekiwana. To był niepotrzebny stres dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców. To tyle, jeżeli chodzi o tę ocze-
kiwaną zmianę. 

Egzaminacyjnego, gdyż ważne, żeby można było 
się odwołać, bo często takie przypadki na egzami-
nach były, były wątpliwości, były wątpliwości co do 
liczby punktów, ich podliczenia, w tej chwili daje 
się możliwość wykonania fotografii… To są istot-
ne i ważne elementy. Ale też te zmiany, o których 
mówiłem, dotyczące konkursu na dyrektora, oceny 
dyrektora, powierzenia stanowiska dyrektora, za-
twierdzenia arkuszy organizacyjnych… Oczywiście 
rośnie w tym wszystkim rola kuratora, a pamiętajmy, 
że organem prowadzącym w większości są samo-
rządy, i rola samorządu nie może się sprowadzać 
tylko do spraw finansowych, samorząd też chce mieć 
wpływ na oświatę w jego gminie.

Na dodatek mamy teraz likwidację egzaminu 
w szkole podstawowej po klasie VI, od następne-
go roku te egzaminy, zewnętrznie oceniane, już 
nie mają się odbywać. No i wszystko można by-
łoby jeszcze zrozumieć, ale biorąc pod uwagę to, 
że tych zmian w ustawie już było bardzo dużo, to 
kolejna bardzo duża zmiana ustawy, przypominam: 
94 strony… Jeszcze można by się zastanawiać czy 
rozmawiać na ten temat dalej, ale po wypowiedzi 
pani minister w Toruniu… Pani Anna Zalewska 
w poniedziałek, o ile pamiętam, zapowiedziała 
bardzo istotne, zasadnicze zmiany. Jak się ma np. 
likwidacja egzaminu po klasie VI… No po co, jak 
za rok mają być kolejne zmiany, już od roku szkol-
nego 2017/2018 mają być zlikwidowane gimnazja? 
Pani minister zapowiedziała, że ta ustawa będzie 
przygotowana we wrześniu, w październiku, czyli 
już za parę miesięcy. Czyli kolejna wielka, duża 
zmiana. No więc, proszę państwa, myślę, że po 
tych zapowiedziach dla nas nie ma już żadnej wąt-
pliwości, że nie można tak procedować – coś wy-
bierzemy, coś tutaj się zmieni, coś poprawimy… 
Tych zmian jest tyle, że niektórym nawet trudno już 
doczytać się, o co w tej ustawie chodzi, a tu mamy 
zapowiedzianą dalszą, jakże poważną, zasadniczą 
zmianę ustawy.

Inne sprawy pewnie zostaną poruszone w dysku-
sji, teraz chciałbym tylko jeszcze raz potwierdzić, że 
wniosek mniejszości jest o odrzucenie ustawy w ca-
łości. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.
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(senator M. Kopiczko) Pani Senator, dziękuję za te informacje, ale nie o to 
pytałem, szczególnie jeśli chodzi o pytanie dotyczące 
arkusza organizacyjnego. Nie pytałem o wyższość 
świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiejnocy, 
tylko pytałem o to, czy arkusz organizacyjny, który 
uzyska negatywną opinię pana kuratora, jest arku-
szem obowiązującym, czy należy go poprawić. O to 
pytałem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Nie ma kwestii związanej z negatywną oceną pra-
cy kuratora. To, że taka jest, oznacza, że w szkole 
albo należy poprawić ramowy plan nauczania, albo 
nauczyciele nie mają odpowiednich kwalifikacji do 
prowadzenia tych zajęć. Kwestie niezgodności arku-
sza z prawem omawia się z dyrektorem. To nie jest 
tak, że kurator od razu pisze negatywne opinie. Tylko 
takie przypadki znam. Nie znam innych przypadków. 
Tak jak mówiłam, to, że opinia jest negatywna, zna-
czy, że szkoła nie może funkcjonować niezgodnie 
z przepisami prawa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Kto jeszcze?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Dowhan.)
(Rozmowy na sali)
Moment.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja również mam pytanie do pani senator. Pani se-

nator mówiła, że była pozytywna opinia legislatora, 
tymczasem pan senator sprawozdawca mniejszości 
mówił o braku opinii legislatora. Chciałbym prosić 
o wyjaśnienie, skąd się wzięły te rozbieżności. To jest 
moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy zostały przeprowadzone kon-
sultacje? Jeżeli tak, to z jakimi organizacjami i jakie 
opinie zostały wydane?

Trzecie pytanie. Dlaczego dzieje się to teraz, kiedy 
są wakacje i większość nauczycieli odpoczywa po 
roku szkolnym, wyjeżdża, jest na urlopach i ma inne 
planowane zajęcia?

Resztę pytań zadam później. Zgłaszam się ponow-
nie, do kolejnej tury. Teraz takie 3 pytania i bardzo 
bym prosił o odpowiedzi.

Ale chodzi też oczywiście o inne kwestie, które 
bardzo porządkują sprawy związane chociażby z do-
towaniem, z tym, że teraz będziemy mogli w końcu 
zakupić podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych. 
Mimo że dziecko zostanie zbadane w poradni po 
30 września, będzie można wystąpić o zakup pod-
ręcznika dla niego. Więc jest wiele zmian porząd-
kujących.

Może od razu odniosę się do kwestii – bo to też 
była zmiana oczekiwana przez środowisko – opinio-
wania arkusza organizacyjnego. Jak mówiłam, byłam 
dyrektorem w momencie, kiedy opiniował go organ 
nadzoru, a także wtedy, kiedy opiniował go organ 
prowadzący. Przedstawię pewne argumenty.

Przede wszystkim państwo odpowiada za po-
litykę oświatową i to państwo odpowiada – oczy-
wiście w imieniu państwa wojewodowie i kurato-
rzy – zarówno za to, żeby w szkole ramowe plany 
nauczania były zgodne z przepisami prawa, jak i za 
to, aby nauczyciele mieli odpowiednie kwalifika-
cje. Organ nadzoru jak najbardziej jest organem 
uprawnionym do tego, żeby przeprowadzać taką 
ocenę. Samorząd, który ma dotację, odpowiada za 
prowadzenie szkoły, za bezpieczeństwo uczniów, 
za to, żeby była ona odpowiednio wyposażona. 
Jednak – tak jak mówiłam – za prowadzenie poli-
tyki państwa odpowiada organ nadzoru. I to gwa-
rantowało – proszę mi wierzyć, moje arkusze były 
sprawdzane przez kuratorium – pewien porządek 
prawny. Tak mogę powiedzieć.

Jeżeli chodzi o samorządy, to często obserwujemy, 
że osoby zatrudnione na stanowiskach naczelników 
w samorządach nie do końca mają kwalifikacje peda-
gogiczne, nie pracowały w szkole i nie mają pełnego 
obrazu – że tak powiem – i kompetencji do spraw-
dzania tego arkusza.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Kolejne pytanie dotyczyło procesu odwoławczego, 
jednak ta kwestia nie była przedmiotem obrad ko-
misji. Myślę, że pan minister będzie mógł coś o tym 
powiedzieć.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mogę…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Dobrze. Pan senator Czarnobaj jeszcze raz.

Senator Leszek Czarnobaj:
Chciałbym tylko w tej sprawie… 
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Senator Małgorzata Kopiczko:

Pani Senator, jeżeli chodzi o to, że kurator jest, 
można powiedzieć, głową w województwie, z ramie-
nia wojewody oczywiście, i on kieruje szkołami, bo 
przecież ministerstwo wydaje rozporządzenia i przy-
gotowuje program naszych działań i działań szkół… 
Czy z każdą sprawą? Jeżeli chodzi o arkusze, to są 
ramowe plany nauczania, rozporządzenia, kwalifi-
kacje nauczycieli. Jeżeli są aneksy do arkusza… Bo 
arkusz to jest taki dokument, na którym bazujemy. 
Praca szkoły rozpoczyna się 1 września, ale w trak-
cie roku pojawiają się aneksy do arkusza, związane 
chociażby ze zwolnieniami nauczycielskimi. I z taką 
sprawą, czyli z aneksem, dyrektor będzie musiał 
zwrócić się do kuratora o zatwierdzenie tej zmiany, 
ale oczywiście nie z każdą sprawą. Nie ma potrzeby, 
żeby zgłaszał się z każdą sprawą. Organ prowadzący 
będzie również prowadził szkoły w zakresie admi-
nistrowania.

Jeżeli chodzi o kwestię… Czy jeszcze coś? Może 
nie usłyszałam pytania.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Ja tylko wyjaśnię, o co mi chodzi. Otóż już teraz 

nauczyciele skarżą się na to, że jest nadmiar pracy 
administracyjnej, że przesiadują nad tym, a z tego 
wynika, że będzie jej jeszcze więcej. Stąd moje py-
tanie o to, czy w związku z tym będzie musiała się 
zwiększyć administracja w kuratorium.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Myślę, że administracja nie będzie musiała się 

zwiększyć. Tak jak mówię, nie było to przedmiotem 
obrad komisji, ale powiem z własnego doświadczenia, 
że są wizytatorzy, którzy wcześniej przeprowadzali 
ewaluacje pracy szkoły, i myślę, że ci wizytatorzy 
w zupełności wystarczą. Nie będzie zbędnej biuro-
kracji w tym zakresie, bo arkusze zawsze były przy-
gotowywane, a my raczej staramy się ograniczyć 
biurokrację.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Andrzej Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Tak, Pani Senator, ja mam jedno pytanie. 

Mianowicie o zatwierdzenie czy opiniowanie arku-
szy organizacyjnych przez kuratorów oświaty. Czy 
na posiedzeniu komisji była podnoszona sprawa 
mocy przerobowych kuratorów? Bo w województwie 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Jest pozytywna opinia, tak to zostało przekazane 
na posiedzeniu komisji, jeżeli chodzi o biuro. Są jakieś 
poprawki redakcyjne, ale tu nie jestem w stanie ich 
przedstawić.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie i sprawę konsultacji, 
to mogę powiedzieć, że na posiedzeniu komisji została 
przedstawiona informacja o tym, iż były to konsul-
tacje ze związkami zawodowymi, z organizacjami, 
z rodzicami. To są też wytyczne Najwyższej Izby 
Kontroli, izby obrachunkowej. Myślę, że więcej szcze-
gółów, jeśli pan senator chce tak bardzo dokładnie 
wiedzieć, jakie to są organizacje, może przedstawić 
pan minister.

Jeżeli chodzi o to, dlaczego ta ustawa pojawiła się 
teraz, choć to też chyba pytanie nie do mnie, spróbu-
ję powiedzieć. Na pewno kwestia odwołania się od 
matur. Chyba piątego wpływają wyniki, w związku 
z tym, jeżeli dzisiaj zatwierdzimy tę ustawę, maturzy-
ści będą już mogli fotografować swoje prace i mieć 
wgląd, a jeżeli nie, to przedłużymy ten proces. To 
jest chyba najważniejsza sprawa. A nauczycielom nie 
przeszkadza to, że są wakacje, bo w czasie wakacji 
oni też często pracują, Panie Senatorze, i to, że już 
chociażby arkusze organizacyjne być może trafią do 
organu nadzoru pedagogicznego, też bardzo ułatwi 
pracę nam jako dyrektorom.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Z ustawy wynika, Pani Senator, że kurator będzie 

osobą właściwie pierwszoplanową, także w procesie 
edukacji. Co zatem z autonomią dyrektorów szkół? 
Czy to będzie tak, że w każdej sprawie będą się musie-
li konsultować z kuratorium oświaty? Jeśli tak, to czy 
to nie wymusi konieczności zwiększenia administra-
cji, zwiększenia liczby pracowników administracji 
w kuratorium?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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(senator A. Misiołek) prawna dotycząca projektu ustawy. W trakcie prac 
sejmowych została wniesiona właśnie ta zmiana 
dotycząca włączenia kuratora do zatwierdzania czy 
opiniowania projektów organizacyjnych. Zgodnie 
z opinią biura sejmowego jest to niezgodne z prawem, 
mówiąc krótko. Czy państwo omawialiście ten wątek 
prawny na posiedzeniu komisji?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Ten wątek nie był omawiany, nie był przedmiotem 

dyskusji. Tu już pan minister…

Senator Leszek Czarnobaj:
Nie. Okej, dobrze.
I teraz 2 pytania, na jedno już uzyskałem odpo-

wiedź.
Pani Senator, jeżeli chodzi również o kwestię 

prawną – takich pochwał, które pani kieruje do 
służb pana kuratora… Powiedziała pani, że to gwa-
rantuje – zapisałem sobie – lepszy porządek prawny. 
Rozumiem, że mówi to…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Oświatowe…)
…pani na podstawie doświadczeń, nie wiem, 

w swojej gminie czy w swoim powiecie…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Własnych.)
Czyli że władze samorządowe nie dopełniały 

obowiązku prawnego dotyczącego arkuszy orga-
nizacyjnych, czyli zatwierdzały arkusze niezgodne 
z prawem.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Nie powiedziałam 
w ten sposób.)

Pozwoli pani, że ja zapytam.
(Senator Małgorzata Kopiczko: Proszę.)
Moje pytanie jest takie. O ten arkusz. Bo mnie to 

bardzo interesuje. Kto w takim razie przygotowywał, 
zgodnie z pani doświadczeniem, te arkusze? Czy or-
gan samorządowy, czy dyrektor szkoły? O ile wiem, 
pani jest dyrektorem.

Już kończę. Jeszcze jedno pytanie. Teraz powie-
działa pani… Tu też prosiłbym o wyjaśnienie, bo 
o tym ustawa nie mówi dokładnie. Poruszyła pani 
bardzo ciekawy wątek, cytuję panią: że w związku 
z wprowadzeniem tej bardzo dobrej ustawy – według 
mnie w cudzysłowie – gminy będą teraz administro-
wać szkołami, a zarządzać będzie kurator oświaty. 
Czy mogłaby pani wytłumaczyć, czy to przejęzycze-
nie, czy ja źle zrozumiałem? Jak będzie teraz wyglą-
dała relacja? Kto faktycznie będzie zarządzał szkołą, 
a kto będzie nią administrował?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

śląskim są ponad 3 tysiące szkół. Kurator dostanie 
3 tysiące arkuszy organizacyjnych i będzie musiał 
je bardzo szybko zaopiniować, bo dyrektorzy muszą 
przygotować rok szkolny, żeby mógł się rozpocząć 
1 września. Czy to znaczy, że kuratorzy będą praco-
wali 24 godziny na dobę, wykonają jakąś tytanicz-
ną pracę, czy po prostu te arkusze będą opiniowane 
w sposób przewlekły?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem obrad 

komisji, ale może spróbuję to panu wytłumaczyć.
Od 1 września będziemy pracować na arkuszach, 

które obecnie są już zatwierdzone, bo termin był do 
30 kwietnia. Dyrektorzy szkół złożyli je do organu 
prowadzącego, a organ prowadzący do 30 maja za-
twierdził arkusze organizacyjne szkół. W organach 
prowadzących też nie pracuje nie wiadomo ile osób, 
a te arkusze czy to do organu, czy to do nadzoru 
musiały trafić i też musiały być zaopiniowane. Wręcz 
przeciwnie, czasami w organie prowadzącym pracuje 
mniej osób. Ja już nie mówię o tym, że nie wszystkie 
mają kwalifikacje i znają prawo oświatowe. Tak że 
proszę się nie niepokoić. W kuratoriach są naprawdę 
przygotowani merytorycznie wizytatorzy i doradcy. 
Oni na pewno sobie z tym procesem poradzą.

Tak było wcześniej, przed 2009 r., jeżeli dobrze 
pamiętam, Panie Ministrze, i naprawdę to bardzo do-
brze funkcjonowało. Ja ten czas wspominam bardzo 
dobrze. Nie musiałam biegać do kuratorium, wszyst-
ko konsultowałam, nikt mi negatywnie niczego nie 
opiniował. To chyba już tylko kwestia administracji 
i dobrego podejścia urzędników do tematu. A wszy-
scy pracujemy po to, żeby ta szkoła jak najlepiej funk-
cjonowała. Organ prowadzący nie miał złych intencji 
w tej sprawie, to i organ nadzoru pedagogicznego nie 
będzie miał złych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Senator! Do ostatniego 

zdania, które pani powiedziała – że szkoły będą 
lepiej pracować – taka jedna uwaga. Ja też jestem 
pewien w 100%, że jak dyrektorzy szkół będą bie-
gać do kuratora z opiniami dotyczącymi projektów 
organizacyjnych, to będą lepsze wyniki i szkoły będą 
lepiej pracowały.

A teraz, zgadzając się z pani tezą, chciałbym za-
pytać o to, co pani powiedziała. Pani Senator, opinia 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Mam przed sobą wypowiedź pana Sławomira 

Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Przywołam tu fragment: „W poniedziałek 
mieliśmy do czynienia z festiwalem pani minister, ale 
za ilością słów, które wypowiedziała, nie szła ade-
kwatna ilość konkretów. Jedynym konkretem jest to, 
że wracamy do ustawy o systemie oświaty z 1961 r., 
czyli do okresu budowy tysiąca szkół na tysiąclecie 
państwa polskiego, z jego ośmioklasową podstawów-
ką i czteroletnim liceum. Aczkolwiek groźniejsze od 
ustroju szkolnego jest to, czego będziemy uczyć. 
Obawiam się, że ten powrót do czasów PRL nie jest 
tylko formalny, ale także programowy – wracamy 
więc do odgórnego sterowania, politycznego nadzo-
ru, jednego programu, jednego podręcznika i jednej 
interpretacji zdarzeń. Nie przekonują też zapewnienia 
MEN, że nauczyciele nie stracą pracy. Bezrobocie 
grozi szczególnie pedagogom pracującym w gim-
nazjach”. Jak odniesie się pani senator do tych słów 
pana prezesa?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Senatorze, przede wszystkim to były słowa 

wypowiedziane po wystąpieniu pani minister, tak 
więc trudno, żebym ja się do nich odnosiła. Przede 
wszystkim musiałabym mieć ten tekst, wtedy może 
bym go przeanalizowała i odpowiedziała panu na 
jakieś pytania. Ale ja nie mogę się teraz odnosić do 
tego, co powiedział pan prezes po wystąpieniu pani 
minister. To nie było też przedmiotem obrad komisji, 
Panie Senatorze. Naprawdę chętnie udzielę odpowie-
dzi, ale może…

(Senator Leszek Czarnobaj: W przerwie.)
…w przerwie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku…
Nie świeci się… Słychać mnie?
Panie Marszałku, ja z kolei… Bo pani senator… 

Ja oczywiście uważam, że omawiana ustawa to jest 
tragedia polskiego szkolnictwa i swojego zdania nie 

Senator Małgorzata Kopiczko:

Arkusz organizacyjny przygotowuje dyrektor 
szkoły, a organ prowadzący zatwierdza.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dyrektor się nie zna 
na przepisach.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
Panie Senatorze.)

Ale ja nie powiedziałam, że organy prowadzą-
ce nie zatwierdzały. To pan senator chyba… Nigdy 
tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że organy za-
twierdzały i że będą również na pewno zatwierdzali 
kuratorzy.

Co do administrowania, to organ prowadzący te-
raz również administruje, jeżeli chodzi o wydatkowa-
nie środków, które docierają z subwencji oświatowej. 
To jest administracja. A nadzór pedagogiczny był 
odpowiedzialny za prawo oświatowe, za realizację 
ramowych planów nauczania zgodnie z rozporzą-
dzeniami, za kwalifikacje nauczycieli, za realizację 
projektów edukacyjnych, za dobór metod, form na-
uczania, jeżeli były przeprowadzane takie ewaluacje. 
Za to odpowiadał nadzór pedagogiczny.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan:

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Pani Senator, wymieniała pani organizacje, które 

brały udział w konsultacjach. Z chęcią bym poznał 
przykładowe opinie, które wpłynęły. Jeżeli może nam 
pani o nich powiedzieć…

I mam jeszcze następujące pytanie. Każda refor-
ma, każda zmiana, czy ona jest dobra, czy zła, wiąże 
się zapewne z kosztami. Czy ministerstwo przewi-
działo koszty związane z omawianą tu zmianą ustawy 
i czy one są policzalne? Czy te pieniądze są zabez-
pieczone? A jeżeli tak, to w którym miejscu budżetu 
naszego państwa?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Koszty nie były omawiane na posiedzeniu komisji, 

tak że myślę, że tutaj pan minister… Ale nie widzę 
podstaw do tego, żeby to wszystko było związane 
z jakimiś kosztami.

A pytanie dotyczące… Tak jak powiedziałam, to 
były zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, izby obra-
chunkowej, na pewno konsultowały to także związki 
zawodowe i inne organizacje. A więcej powie pan 
minister.
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(senator J. Fedorowicz) dojrzalszy. Więc skąd pani opinia, że zlikwidowanie 
tego egzaminu jest wynikiem jakichś konsultacji? 
Ludzie tak nie uważają.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Senatorze, przede wszystkim chodzi 

o sprawdzian po klasie VI, a nie egzamin. Mam 
prawo wyrazić taką opinię, bo 22 lata zarządzałam 
szkołami – i kiedy nie było sprawdzianu, i kiedy był 
sprawdzian. Dlatego wyraziłam taką opinię. Poza tym 
też bardzo często biorę udział w spotkaniach – nawet 
teraz jako senator – z nauczycielami, z dyrektorami 
i naprawdę wszyscy wyrażają w tym zakresie zado-
wolenie. My proponujemy, żeby podobny sprawdzian 
odbył się, ale w klasie I gimnazjum, kiedy już będzie 
można zbadać edukacyjną wartość dodaną, bo to da 
większy wymiar… To będzie z korzyścią dla nauczy-
cieli, którzy jakby dostaną ucznia w klasie I gimna-
zjum, bo będą mogli odczytać…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo… 
Jak nie będzie gimnazjum, to nie będzie sprawdzia-
nów gimnazjalnych.)

Ale mówmy o tej ustawie, Panie Senatorze, mów-
my o tej ustawie i o tym, jaka będzie możliwość.

Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie miała 
zbiór testów, z którego będą mogły korzystać wszystkie 
szkoły – czy to będzie gimnazjum, czy szkoła ponad-
gimnazjalna – i jak najbardziej będzie można takie 
badania przeprowadzać. Tak że nie zamykamy drogi…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeżeli mogę, zadam 
pytanie dodatkowe. Może ja czegoś nie rozumiem. 
Przecież ustawą chce się doprowadzić do tego, żeby 
zlikwidować gimnazja. Tak?)

(Senator Arkadiusz Grabowski: Ale to nie ta usta-
wa.)

To nie jest ta ustawa, o tej ustawie jeszcze nie 
mówimy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A to przepraszam…) 
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać o taką rzecz. Czy pani zda-

niem zapis tej ustawy, który zabrania czy też unie-
możliwia składanie skargi do sądu administracyjnego 
na wynik egzaminu, jest rozwiązaniem słusznym?

zmienię. Mogę to powiedzieć też jako człowiek, który 
się tymi kwestiami zajmował, bo byłem nauczycie-
lem. Ale nie o to mi chodzi. Ja jednak zechciałbym po-
znać opinię… I to pani nie może się uchylać od tego, 
jaka jest opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
który, jak wiadomo, jest związkiem mającym swoją 
wieloletnią tradycję. Tak więc jednak jeżeli pani nie 
może na to…

Senator Małgorzata Kopiczko:
Przepraszam, Panie Senatorze, ale ja się nie uchy-

lam. Tylko że to, co odczytał tu pan senator, było 
powiedziane po poniedziałkowym wystąpieniu pani 
minister.

(Senator Kazimierz Wiatr: To nie jest na temat.)
(Senator Józef Łyczak: Tego nie było na posiedze-

niu komisji.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No dobrze… Nie 

chcę…)
Chodzi o to, że jak ja mogę się odnieść do tego, 

co…
(Głos z sali: To są pytania.)
Jeżeli to było wystąpienie…
(Senator Kazimierz Wiatr: Posiedzenie komisji 

było w piątek.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, pan senator zada pytanie, pani senator 

odpowie na to pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dobrze. W takim razie powiem to wszystko w de-

bacie, bo trudno mi…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Proszę bardzo.)
Chciałbym, żeby pytanie było krótkie.
(Senator Jan Hamerski: Z korzyścią dla zebra-

nych.)
Proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że… 

Dlaczego pani powiedziała, że likwidacja egzaminu 
po szkole podstawowej do gimnazjum jest ułatwie-
niem albo wynikiem oczekiwań uczniów i nauczy-
cieli? Środowisko, w którym się obracam, uważa do-
kładnie odwrotnie, tzn. uważamy, że po raz pierwszy 
ta zmiana wprowadziła nową możliwość, jeśli chodzi 
o samodzielność uczniów. Zdarzają się przypadki, że 
słaby nauczyciel, których jest bardzo dużo – o tym 
wszyscy wiemy – może sobie usprawiedliwiać swoją 
obecność w szkole tym, że postawi uczniowi 4 czy 5. 
A zwykły egzamin, który przeszły wszystkie moje 
wnuki, który nie jest aż tak stresujący, żeby nie po-
wodował… Uczeń jednak staje się po jego zdaniu 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Nie chcę polemizować, ale jednak kompetencje 
zatwierdzające arkusz to są kompetencje stanowiące. 
Tak więc wydaje mi się…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dlatego, że…)
…że jakaś zmiana tu nastąpiła. A jeżeli chodzi 

o konkursy, to pani nie…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Dlatego, że pań-

stwo odpowiada za politykę oświatową…)
Rozumiem.
(Senator Małgorzata Kopiczko: …tak więc z tego 

względu…)
Rozumiem, rozumiem. Ja tylko pytam, jaki system 

prawny jest w tej chwili wprowadzany. Dobrze.
I, jak rozumiem, pytanie o konkursy na kuratorów, 

o zniesienie tych konkursów, to było pytanie tylko 
retoryczne.

Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Co do mojego poprzedniego pytania, to tak 

naprawdę padły tam sformułowania, na które… 
Nieważne, czy one się odnosiły do pani minister czy 
do kogoś innego, ale warto byłoby przedyskutować 
to na posiedzeniu komisji. Bo jednak prezes związku 
dobitnie wypowiedział się na wspomniany temat. Ale 
zapytam to to pan ministra.

Proszę mi powiedzieć, co to jest krajowy plan do-
skonalenia nauczycieli. Co to jest?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Plan jaki?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Doskonalenia 

nauczycieli.)
Krajowy plan doskonalenia nauczycieli.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Wprawdzie nie było to przedmiotem obrad komisji, ale 

plan doskonalenia nauczycieli to są wytyczne związane 
z doskonaleniem nauczycieli. Powstaje taki plan, krajo-
wy, na podstawie planów doskonalenia, które tworzymy 
jako dyrektorzy szkół. Jest szkolny plan doskonalenia 
nauczycieli, potem jest plan doskonalenia nauczycieli 
w samorządzie, potem województwo tworzy pewien plan 
i powstaje… Ale to nie było przedmiotem obrad komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Senator, zapewne przedstawiano jakieś po-

wody – ja w uzasadnieniu nie mogłem się ich doczy-

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak. Uważam…)
Bo to jest zapis, który bardzo wyraźnie określa… 

Oczywiście on jest jakby obok tego, że wprowadza 
się komisję arbitrażową. Ale czy to jest słuszne? Czy 
to nie jest ograniczenie prawa do sądu?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje bardzo.
Proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Nie. Uważam, że to jest słuszne. Nie jest to ogra-
niczanie prawa… Jest komisja złożona z niezależ-
nych ekspertów i ta komisja na pewno dokona, że 
tak powiem, oglądu raczej w kierunku postawienia 
uczniowi lepszej oceny, a nie gorszej, więc nie będzie 
takiej potrzeby, żeby się odwoływać. Komisja będzie 
złożona z ekspertów merytorycznie przygotowanych 
do pełnienia tej funkcji. Tak że moim zdaniem wszyt-
ko jest w porządku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Teraz ja chciałem zadać pani senator pytanie.
Kurator otrzymuje dodatkowe kompetencje, i to 

jest jasne, w zakresie oceny arkusza organizacyjne-
go. Czy może pani przypomnieć, czy w tym roku, 
niedawno, ustawą dotyczącą edukacji zlikwidowano 
konkurs na senatorów… przepraszam, oczywiście 
na kuratorów? Czy konkursy na kuratorów zostały 
zlikwidowane?

Senator Małgorzata Kopiczko:

Ale tutaj tak naprawdę… Kompetencje kurator 
cały czas miał takie same. Bo nie można powiedzieć, 
że jeżeli organ prowadzący zatwierdzał arkusz, to 
organ sprawujący nadzór nie miał wglądu do arkusza, 
jak najbardziej miał wgląd. Podczas kontroli arkusze 
zawsze były sprawdzane i kontrolowane, jeśli chodzi 
o zgodność z prawem oświatowym. To nie jest tak, że 
nagle kurator dostanie tutaj wielkie uprawnienia, bo 
te uprawnienia też były, tylko że zatwierdzał organ 
prowadzący. Ale jeżeli chodzi o prawo i realizację 
programów nauczania, te kompetencje cały czas były 
w rękach kuratorów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozu-
miem…)

…i w gestii kuratorów.

(senator P. Wach)
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Na posiedzeniu komisji nie było takiej dyskusji, ale 

ja myślę, że ten wpływ… Kto powinien mieć wpływ 
na wybór dyrektora? Nie jest też tak, że głos powinien 
mieć głównie organ prowadzący. Tak jak mówię, w tej 
chwili następuje równowaga. Jest 3 przedstawicie-
li organu prowadzącego, 3 przedstawicieli organu 
nadzoru i po 2 przedstawicieli rady i rodziców. I to 
gwarantuje, że dyrektor nie będzie wybierany przez 
organ prowadzący.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dowhan. Proszę uprzejmie.
(Senator Robert Dowhan: Ja rezygnuję z pytania, 

Panie Marszałku. Zadam je panu ministrowi.)
Pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Ja mam pytanie, które też wykracza poza to, 

o czym rozmawialiśmy podczas posiedzenia komisji 
– w odróżnieniu od panów senatorów z Platformy 
ja jestem członkiem tej komisji i pamiętam, o czym 
była mowa – ale korzystając z pani wiedzy i doświad-
czenia, Pani Senator, chciałbym zapytać: w jaki spo-
sób można uargumentować taką tezę, że w ramach 
utrzymywania równowagi między, powiem potocz-
nie, dobrem ucznia a dobrem nauczyciela… że nie 
ma zachwiania tej równowagi w tej ustawie? Pytam 
o to w związku z dwoma zaproponowanymi w niej 
artykułami dotyczącymi możliwość fotografowania 
prac i w ogóle powołanie komisji arbitrażowej. Czy 
to nie jest pewnego rodzaju sygnał, który może być 
– łącznie z poprzednim przeze mnie wypowiedzia-
nym – argumentem na rzecz tego, iż nauczyciel w tej 
ustawie zostaje – a takie jest poczucie reprezentantów 
tego zawodu – zdegradowany?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Jeżeli chodzi o kwestie fotografowania…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
No, przecież wcześniej też uczeń miał wgląd, tylko 

że to trwało dłużej, bo trzeba było przepisać, zrobić 
notatki, a teraz można będzie sfotografować. Ale za-
wsze miał możliwość uzyskania wglądu do tych prac. 
Tak że nie jest tak, że wcześniej tego nie było.

A jeśli chodzi o poczucie nauczycieli, no to tutaj 
są kwestie…

tać, był tylko opis tego, co tam ma być – zwiększenia 
reprezentacji kuratora w komisjach konkursowych, 
w przypadku konkursów na dyrektorów. Czy przed-
stawiono, jakie trudności wiążą się dzisiaj, w obecnej 
sytuacji, z obecnym składem, co zmieni wspomniane 
rozwiązanie i jaki rezultat zostanie osiągnięty? No bo, 
jak rozumiem, do czegoś ta zmiana zmierza, prawda? 
Tak więc prosiłbym, żeby pani może powiedziała… 
Nie jestem członkiem wspomnianej komisji. Próbuję 
sobie wyobrazić, że spośród kilkunastu osób o 1 oso-
bę więcej będzie miał kurator i co z tego wyniknie. 
Niech pani może powie, co z tego wyniknie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Na pewno zostanie przywrócona równowaga mie-

dzy organem prowadzącym a organem nadzoru pe-
dagogicznego. Bo w chwili obecnej jest tak, że organ 
prowadzący ma 3 przedstawicieli, a organ sprawujący 
nadzór – 2. Tak że po prostu przywracamy równo-
wagę. Było tak chyba też przed 2007 r. Jeżeli się nie 
mylę, Panie Ministrze, to wtedy też był taki skład 
komisji, że było po 3 przedstawicieli.

Następny argument jest taki, że po 2 przedstawi-
cieli rodziców i 2 przedstawicieli nauczycieli to… 
Przede wszystkim rodzice to większe uspołecznienie. 
Rodzice o to zabiegali już wcześniej, podnosiły się 
w tej sprawie głosy. Że 2 nauczycieli, to również chy-
ba jest zrozumiałe, bo to też jest reprezentacja osób, 
które pracują z dyrektorem. Tak więc jak najbardziej 
można powiedzieć, że wróciły zapisy sprzed 2007 r., 
ale myślę, że bardzo równoważą one, że tak powiem, 
skład wspomnianej komisji. I uspołeczniają ją.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej… A, nie, przepraszam.
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy w tej spra-

wie… Mogę dopytać, Panie Marszałku?)
Proszę bardzo.
I jeszcze pan senator Dowhan się zgłosił, jak widzę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym dopytać, czy we wspomnianej sprawie 

wypowiadali się przedstawiciele samorządów. Bo ja 
pamiętam tamtą zmianę i pamiętam uzasadnienie. To 
było robione po to, żeby organ prowadzący uzyskiwał 
realny wpływ na obsadę dyrektorską. A teraz, jak 
rozumiem, nie ma mieć takiego wpływu, tak?
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(senator M. Kopiczko) Na odwołanie do komisji jest chyba 7 dni, proces 
odwołania jest szybszy. A przecież każdy chce pod-
wyższyć ocenę i fotografuje po to, żeby sprawdzić, 
czy te wyniki są dobre, czy można podwyższyć tę 
ocenę, żeby dostać się na studia… Czyli tutaj chodzi 
o przyspieszenie tego procesu.

A jeżeli chodzi o sprawdzian… Pan senator pytał 
jeszcze o sprawdzian, tak? Ja już chyba w pierwszej 
wypowiedzi powiedziałam, że to jest tylko ocena 
dydaktyczna, można powiedzieć, taki wskaźnik pracy 
szkoły, ale naprawdę nie najważniejszy. Bo trzeba 
spojrzeć na szkołę jako organizm całościowy, czyli 
w określonym kontekście – mam na myśli i środowi-
sko, w którym pracujemy, i to, jacy są uczniowie… 
No, nie można porównywać… Czasami w samorzą-
dach się porównuje: ta szkoła ma ta taką punkta-
cję, a tamta słabszą. Tylko nikt się nie zastanawia 
nad tym, że pierwsza szkoła pracuje w środowisku, 
w którym uczniowie są z bardzo dobrych rodzin, 
a rodzice są wykształceni. Z kolei druga szkoła ma 
klasy, w których są dzieci chociażby ze środowisk 
objętych pomocą społeczną, dzieci z orzeczeniami 
o stopniu niepełnosprawności czy dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. I kiedy wynik danej 
szkoły przychodził do samorządu, to samorząd wi-
dział tylko jedno, ten suchy wynik, ale całego kon-
tekstu nie widział. A szkoła prowadzi przecież, tak 
jak mówię, jeszcze inne działania. Rozwijamy pewne 
kompetencje, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, pro-
jekty edukacyjne. Poszerzamy wiedzę merytoryczną, 
ale, tak jak mówię, chodzi głównie o kompetencje. To 
jest najważniejsze. My musimy przygotowywać do 
życia w społeczeństwie obywatelskim. Jeśli ocenia 
się tylko poprzez pryzmat sprawdzianów, to często 
bywa to krzywdzące dla szkół. I tylko ta kwestia była 
podnoszona.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pani… Mogę 
dopytać, tak?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dopytać? Proszę uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Uzasadniając tę kwestię w swoim wstępnym wy-
stąpieniu, mówiła pani m.in. o tym, że szkoła będzie 
mogła przeprowadzać ten sprawdzian…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Test.)
…ten test, żeby móc badać poziom szkoły w opar-

ciu o wartość dodaną. A wartość dodana, jak pani 
wie, te mankamenty, o których pani mówi, usuwa. 
Ona mówi o postępach, a nie o tym…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Panie Senatorze…)
Nie porównuje się tak po prostu szkół.

(Senator Jan Żaryn: Jak można się domyślić, to 
nie jest moje pytanie, tylko nauczycieli.)

Dobrze. Jak nauczyciel ma się z tym czuć… Jak 
mówię, wcześniej również był przepis umożliwiający 
wgląd do prac, teraz tylko przyspieszamy ten proces, 
nic więcej. Jest komisja, do której można się odwołać. 
Czyli to daje uczniowi większe możliwości. Myślę, że 
dobry nauczyciel nie powinien mieć żadnych obiekcji 
ani źle się z tym czuć, powinien mieć poczucie, że jest 
bardzo dobrym nauczycielem… Chociaż tutaj padło 
dzisiaj inne stwierdzenie… Uważam, że mamy bar-
dzo dobrych nauczycieli i to jest tylko możliwość… 
To rozwiązanie na pewno nie idzie w kierunku złej 
oceny pracy nauczycieli, wprost przeciwnie – po-
twierdzenia dobrej oceny. Jak mówię, mamy bardzo 
dobrych nauczycieli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja też w tej sprawie. Właściwie dziękuję za to py-

tanie, częściowo już uzyskałem odpowiedź… Chcę 
powiedzieć, że ja cały czas myślę, że polityka edu-
kacyjna powinna być oparta na jakichś faktach, na 
jakichś danych, na jakichś przesłankach. Czy były ja-
kieś problemy z tymi egzaminami, o których pani se-
nator mówi, że potrzebne było zapewnienie uczniom 
możliwości wglądu itd.? Czy dochodziło do jakichś 
nieporozumień? Jeśli tak, to jaka była skala tych nie-
porozumień? Przepraszam, ale o co w ogóle chodzi 
z tymi fotografiami? No bo o coś chyba chodzi – ja 
nie wiem, o co, więc próbuję się dowiedzieć. Czy do 
ministerstwa napłynęły tysiące skarg, że mimo że był 
wgląd, to jednak nie do końca? O co chodzi?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo
Proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Dotychczasowa procedura znacznie wydłużała 

czas… Bo trzeba było przepisywać, a teraz można 
będzie sfotografować. Chodzi o matury, tak? Mówimy 
o sprawdzianie, pan senator chyba pytał o sprawdzia-
ny, tak? Zaraz się do tego odniosę. A jeżeli chodzi 
o wyniki matur, no to takie rozwiązanie przyspie-
szy ten proces. Bo dotychczas przepisywanie pracy 
i punktacji, no, zajmowało dużo czasu. A teraz będzie 
fotografia i już… Tak że to będzie o wiele szybciej. 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się jeszcze odnieść do kilku elemen-

tów i do wątpliwości, które wcześniej się pojawiły. 
Jeżeli chodzi o projekt rządowy tej ustawy, to był on 
uzgadniany w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego i tam uzyskał akceptację. Jeżeli cho-
dzi o różne podmioty opiniujące, to one zgłaszały 
swoje uwagi, ale takich uwag na 60 podmiotów było 
w sumie 7. Jeżeli chodzi o sam sprawdzian, to do 
niego uwag nie było. Dyskusja toczyła się w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i pro-
jekt w tej wersji, która trafiła do Sejmu, został tam 
uzgodniony.

Teraz sprawdzian szóstoklasisty. Testy mogą mieć 
różny charakter, a ten wyraźnie miał przede wszyst-
kim wartość diagnostyczną, która była na tzw. wej-
ściu do gimnazjum, czyli, inaczej mówiąc, on miał 
przy egzaminie gimnazjalnym pokazać postęp, jaki 
się dokonał, przy sposobie liczenia tego efektu przy 
pomocy EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej, 
w gimnazjum. Czyli, inaczej mówiąc, jeżeli będzie 
test diagnostyczny, który będzie przeprowadzony na 
tzw. wejściu w gimnazjum i na wyjściu, to wtedy 
ten warunek będzie spełniony. Gdybyśmy dalej się 
zastanawiali nad edukacyjną wartością dodaną… 
Ona oczywiście funkcjonuje, ale też, jak mówiła pani 
senator, kwestia sprawdzianu była wykorzystywa-
na w różny sposób, często bardzo nieumiejętnie, do 
tego, żeby diagnozować pracę szkół podstawowych. 
Niestety, ta nieumiejętność powodowała tzw. rankin-
gowanie szkół podstawowych, a nie temu celowi miał 
służyć sprawdzian. Zresztą sama edukacyjna wartość 
dodana ma wiele ułomności, dlatego że w odróżnieniu 
od testów PISA nie zawiera tzw. czynników kontek-
stowych, czyli nie ma tam kluczowego odniesienia 
np. do czynnika społecznego, do rodzica, a on jest 
kluczowy dla analizy wyniku czy dla takiej pełnej 
edukacyjnej wartości dodanej.

Jeżeli chodzi o powody wprowadzania tej zmiany, 
nawet w kontekście tego, o czym mówiła pani mini-
ster w Toruniu, to proszę zauważyć, że planowana 
zmiana nastąpi od roku 2017/2018, od tego roku szkol-
nego, a zakończy się w roku 2023, inaczej mówiąc, 
będzie rozciągnięta w czasie. Czyli to nie jest tak, że 
tamta wypowiedź jakby przekreśla sens tej ustawy, 
bo ona, jeżeli chodzi o maturzystów, będzie skutko-
wała jeszcze przez wiele lat, czyli niesie bardzo wiele 
pozytywów.

Jeżeli chodzi o inne kwestie z tym związane… 
Oczywiście fotografowanie ma uczniom ułatwić od-
wołanie się. Pamiętajmy, że ocena wystawiana przez 
nauczyciela czy wynik egzaminu to nie jest jakaś decy-

Senator Małgorzata Kopiczko:

Ja może wytłumaczę. W klasie VI był tylko 
sprawdzian i wynik, a nie była analizowana war-
tość dodana. Jeżeli teraz w klasie I gimnazjum 
dane gimnazjum wystąpi o testy Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, to wówczas będzie można przeana-
lizować to właśnie pod kątem edukacyjnej wartości 
dodanej. I to już da pewien obraz pracy z uczniem. 
Bo już na wstępie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to jest zupełna 
niekonsekwencja.)

No, ale to już zmienia postać rzeczy, bo…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dobrze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ministerstwo 

widzi konieczność analizowania wartości dodanej, 
a gimnazjum likwiduje.)

Panie Senatorze, nie dyskutujemy.
Ja też mam do pani pytanie. Dotyczy fotografowa-

nia prac maturalnych. Uczeń otrzymuje prawo… To 
nie jest tylko kwestia techniczna. Czy także nauczy-
ciel będzie miał podobne prawo? Bo rozumiem, że 
ktoś, kto fotografuje, ma jakieś obiekcje co do stopnia, 
który otrzymuje, tak? Czy takie prawo będzie miał 
także nauczyciel, który…

(Senator Robert Gaweł: On nie jest stroną.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nauczyciel się nie 

odwołuje.)

Senator Małgorzata Kopiczko:

W ustawie jest zapis o tym, że robi to uczeń. I to 
umożliwia mu odwołanie się do komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Uzyskałem odpowiedź.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję serdecznie, Pani Senator, w tym za to, 

że odpowiadała pani także w oparciu o swoją wiedzę 
zawodową. 

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dziękuję bar-
dzo.)

(Oklaski)
(Senator Mieczysław Augustyn: Teraz minister.)
Pan minister…
(Głos z sali: Jak się nazywa?)
Pan minister Maciej Kopeć, wiceminister 

z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Jeżeli chce pan 

wystąpić w sprawie tej ustawy i uzasadnić, to proszę 
bardzo. Jeżeli nie, to będą tylko do pana pytania.
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż to jest kwestia 
tego, na ile dyrektor szkoły będzie współpracował 
z organami, które funkcjonują w szkole, zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty. Takim podmiotem są 
rodzice, takim organem jest rada rodziców, jest nim 
też rada pedagogiczna. Inaczej mówiąc, wyznaczni-
kiem pracy dyrektora szkoły nie będzie tylko organ 
prowadzący, ale będą to także rodzice i nauczyciele. 
Jest to bardzo ważna zmiana, która idzie zdecydowa-
nie w dobrym kierunku.

Jeżeli chodzi o komisję konkursową, to chciałbym 
powiedzieć, że ten wniosek był postulowany w wielu 
debatach, na wielu spotkaniach, które prowadziło 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sam uczestni-
czyłem w kilkudziesięciu takich spotkaniach i taki 
postulat po prostu był podnoszony.

Jeśli chodzi o biurokrację, to chciałbym zauwa-
żyć, że likwidacja zapisów dotyczących tzw. godzin 
karcianych także ogranicza biurokrację, dlatego że 
temu towarzyszył dziennik, w którym należało te 
godziny zapisywać. Nastąpią także zmiany w nad-
zorze pedagogicznym, które ograniczą biurokrację. 
Również kwestia samego sprawdzianu jest de facto 
ograniczeniem biurokracji, bo proszę pamiętać, że 
dyrektor szkoły musiał sporządzać listy, musiał pa-
miętać o różnych danych, które należało przekazy-
wać chociażby do okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Teraz ta kwestia w ten sposób zostanie rozwiązana.

Odnosząc się do innych uwag, dotyczących cho-
ciażby jednego podręcznika, i tej uwagi prezesa ZNP, 
chciałbym zauważyć, że jeden podręcznik był, jak do 
tej pory, naszym elementarzem w klasach I–III i to był 
ten moment, kiedy faktycznie mieliśmy do czynienia 
z monopolem, z jednym podręcznikiem. Ten monopol 
i ten jeden podręcznik w sensie jednej słusznej wersji 
zostanie zniesiony. Ale jeśli chodzi o sam projekt, to 
uwag ZNP nie było. Jak rozumiem, te uwagi odnoszą 
się do tego, co zapowiadała pani minister, i nie mają 
nic wspólnego z ustawą, o której mówimy.

Jeżeli chodzi o inne kwestie, które tu były pod-
noszone, chodzi mi o dyskusję na temat zmiany, to 
myślę, że one nie dotyczą ustawy, więc trudno mi się 
do tego w tym momencie odnosić. Jeżeli będą pytania, 
to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje, Panie Ministrze.
Będą pytania.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zanim zadam pytanie szczegóło-

we, jeśli mógłbym zapytać, a pan minister byłby ła-

zja, która podlegałaby, w takim rozumieniu, przepisom 
prawa, tylko jest to działanie, które wynika z jednej 
strony z kompetencji nauczyciela, a z drugiej strony 
z kompetencji egzaminatora. Na to, o czym mówimy, 
czyli na dokonanie takiej zmiany, wskazują istotne 
względy społeczne, bo także różne organizacje, np. 
Niezależne Zrzeszenie Studentów, apelowały o to, 
żeby pochylić się nad weryfikacją czy umożliwieniem 
weryfikacji wyniku. Było to podnoszone w środkach 
masowego przekazu, ale przede wszystkim wynikało 
z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Czyli Najwyższa 
Izba Kontroli zaleciła ministrowi edukacji narodowej 
umożliwienie uczniom i ich rodzicom, absolwentom 
i słuchaczom złożenia uzasadnionego wniosku o prze-
prowadzenie weryfikacji sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej, a także określenie uprawnień dyrek-
tora okręgowej komisji egzaminacyjnej do ustalenia 
nowego wyniku egzaminu w sytuacji, gdy w rezultacie 
weryfikacji pracy egzaminacyjnej podwyższono sumę 
punktów, oraz do wydania nowego świadectwa, za-
świadczenia, dyplomu.

Tak więc badanie, które przeprowadziła Najwyższa 
Izba Kontroli, wskazywało na błędy egzaminatorów 
i stąd stworzenie takiej sytuacji, w której osoba egzami-
nowana miałaby pewność, że nie było usterek. Kwestia 
odwoływania się nie jest jakimś powszechnym zjawi-
skiem. To oczywiście dotyczy tylko kilku takich mo-
mentów, tam, gdzie wynik jest – w przypadku egzaminu 
obowiązkowego, a więc na zasadzie: zdał, nie zdał – 
w okolicach 30%, i wtedy, kiedy mamy do czynienia 
z tymi egzaminami, które dotyczą przede wszystkim 
najbardziej obleganych kierunków, czyli np. biologii 
i chemii. Stąd mówimy o tym istotnym czynniku spo-
łecznym, wtedy kiedy każdy punkt decyduje o dosta-
walności na wyższą uczelnią, a zwłaszcza na kierunki 
medyczne. Tam ta kwestia budziła najwięcej emocji.

Teraz kwestia poprawek sejmowych. Jeżeli chodzi 
o uprawnienia kuratora, to one już były, czyli chcę 
niejako uspokoić. Sam pełniłem funkcję kuratora 
oświaty i mogę zapewnić, że kurator oświaty pora-
dzi sobie z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych. 
Tym bardziej że nastąpi to nie od tego roku szkolnego, 
bo – jak pani senator zauważyła – te arkusze już były 
zatwierdzane przez organy prowadzące, czyli w tym 
roku ta poprawka nie będzie już miała znaczenia.

Jest też oczywiście kwestia wakacji. Tak jak mó-
wiła pani senator sprawozdawca, data 5 lipca jest 
ważna oczywiście dlatego, że wtedy będą wyniki, 
wtedy uczniowie będą mieli szansę w prostszy sposób 
weryfikować te wyniki, poprzez fotografowanie prac.

Jeśli chodzi o inne uwagi dotyczące uprawnień ku-
ratora, to – tak jak powiedziałem – jest to przywraca-
nie uprawnień, które były, to jest także uspołecznianie 
tej komisji, to jest demokratyzacja. Proszę też zwrócić 



143
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) nowożytnego, angielskiego, żeby zobaczyć olbrzymi 
rozziew pomiędzy wynikiem, który osiągnęli ucznio-
wie na wsi, a tym, który osiągnęli uczniowie w mia-
stach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Gdybyśmy 
przyjrzeli się bliżej właśnie badaniom PISA, które 
często są wysuwane jako argument za, i popatrzyli 
właśnie na ten czynnik kontekstowy, to zobaczyliby-
śmy, że tak nie jest, że tak naprawdę istotnym czyn-
nikiem są rodzice. Ba, gdybyśmy popatrzyli na dane 
dotyczące wsi, to zobaczylibyśmy, że jeżeli chodzi 
o 15-latków na wsi, to 20% w ogóle nie czyta książek. 
Załamanie następuje właśnie na poziomie gimnazjum, 
w momencie przejścia… W szkole podstawowej jest 
to mniej więcej równomierne, jednak w momencie 
przejścia do gimnazjum następuje załamanie. 

Dalej. Gdybyśmy popatrzyli na te modele, to mo-
glibyśmy zauważyć, że nastąpiło ogromne zróżni-
cowanie gimnazjów w miastach. Czyli jeżeli chodzi 
o sam wynik, to jest ogromna różnica pomiędzy 
gimnazjami. O ile w miejscowościach do 5 tysięcy 
mieszkańców w zasadzie różnica między wynikami 
cały czas jest podobna i nie jest duża, o tyle w mia-
stach powstał duży, praktycznie alternatywny, system 
gimnazjalny. Jest on de facto zaprzeczeniem pewnego 
modelu, w którym dajemy wszystkim równe szan-
se. Czyli gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób, to 
moglibyśmy powiedzieć, że oczywiście planowana 
reforma tak naprawdę ma to przywrócić. Pojawia się 
argument, że nastąpi skrócenie pewnego cyklu, takie-
go samego dla wszystkich, 9-letniego. Tylko że tak 
naprawdę on funkcjonował tylko do klasy VI, czyli 
wcale nie był 9-letni, dlatego…

Niestety, panie Senatorze, opieram się na bada-
niach, na faktach, bo o tym była mowa. Inaczej mó-
wiąc, gdybyśmy się pochylili nad wynikami szcze-
gółowych badań, które prowadził Instytut Badań 
Edukacyjnych, to niestety zauważylibyśmy, że 
wynika z nich, że model wyrównywania szans nie 
funkcjonuje. Gdybyśmy spojrzeli na fakty, na wy-
niki, jeżeli chodzi o gimnazja na wsiach i w dużych 
miastach, to zobaczylibyśmy, że te wyniki cały czas 
dość mocno się różnią, zwłaszcza w przypadku ma-
tematyki i języka obcego. To samo dotyczy kwestii 
dużego zróżnicowania wyniku gimnazjalnego. Jeżeli 
ma to być model, w którym dajemy równe szanse, to 
musimy wziąć pod uwagę ten fakt.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Ministrze, ma pan rację, że nie zostały załatwione 

skawy… Jak rozumiem, pan minister zbierał doświad-
czenia od stanowiska nauczyciela, przez stanowisko 
kuratora, do stanowiska ministra, więc ten bagaż 
doświadczeń pan minister ma. Panie Ministrze, jeśli 
mógłby pan odpowiedzieć na takie oto pytanie, nie 
wchodząc w szczegóły, tylko mówiąc o rzeczy strate-
gicznej, to prosiłbym o to: który z modeli w Europie, 
jeśli chodzi o rolę państwa w przypadku edukacji, jest 
panu ministrowi bliższy, fiński czy francuski? Tylko 
chciałbym prosić o taką szczerą odpowiedź. Nie jest 
to debata podczas wiecu wyborczego. Chcielibyśmy 
rozmawiać szczerze o bardzo ważnym elemencie, 
bo edukacja i zdrowie dotyczą każdego z nas. Więc 
gdyby do fajnego wystąpienia, które pan minister 
miał przed chwilą, dołączył pan jeszcze swoją opi-
nię, miałbym pełen obraz pana ministra, jeśli chodzi 
o osoby zajmujące się tak ważną dziedziną.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Nie jest to oczywiście… Od razu, tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Nie jest to oczywiście pytanie dotyczące tej usta-

wy, jednak chciałbym odpowiedzieć kilkuetapowo, 
jeżeli można oczywiście. Gdybyśmy popatrzyli na 
system np. doskonalenia nauczycieli, to zauważy-
libyśmy, że jeżeli chodzi o kraje starej Unii, to jest 
tam system, który opiera się na instytucjach pań-
stwowych. Inaczej mówiąc, w naszym kraju nastąpiła 
swego rodzaju komercjalizacja tego systemu, która nie 
występuje… Ona jest charakterystyczna dla krajów 
postkomunistycznych.

Druga kwestia, która dotyczy kształcenia nauczy-
cieli. Dzisiaj jest ponad 200 podmiotów, które mają 
prawo do nadawania uprawnień nauczycielskich. To 
też nie jest charakterystyczne dla starej Unii i na pew-
no należy to uporządkować, tak samo jak system do-
radztwa i doskonalenia nauczycieli.

Kolejna sprawa dotyczy tego, co miało być istotą 
reformy z 1999 r. Jak rozumiem, pytanie dotyczyło 
modelu fińskiego, czyli inaczej mówiąc, wyrówny-
wania szans edukacyjnych. Gdybyśmy spojrzeli na to 
w ten sposób, to zauważylibyśmy, że ostatecznie ta 
reforma w ogóle nie spełniła tej roli. Wystarczy popa-
trzeć na obecne wyniki egzaminu gimnazjalnego pod 
kątem 2 przedmiotów, matematyki i języka obcego, 
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(senator K. Kleina) nych i wysokie wagi z tym związane, o wyliczanie 
w związku z tym pewnej średniej, która była póź-
niej przekazywana. Te kwestie ta ustawa porządkuje, 
wskazując dokładnie elementy, które będą naliczane. 
To zostało uzgodnione z reprezentacją samorządów 
w komisji wspólnej i zaakceptowane. Oczywiście to 
będzie miało skutki, że tak powiem, na różne strony. 
Pewnie będą takie organy prowadzące szkoły, pla-
cówki niepubliczne, które będą otrzymywać mniejszą 
dotację, ale czasami było tak, że samorządy starały się 
naliczać te dotacje w sposób, który budził wątpliwości 
organów prowadzących szkoły niepubliczne. Wydaje 
się, że ta ustawa, ta zmiana spełnia oczekiwania stro-
ny samorządowej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Moje pytanie dotyczy nie tej ustawy, że tak powiem, 
czyszczącej, ale przyszłości, czyli m.in. tego, co pani 
minister zaprezentowała dwudziestego siódmego na 
konferencji. Otóż co z nowymi podstawami pro-
gramowymi? Czy w liceum podstawa programowa 
zmieni się teraz, w tym roku szkolnym, od września, 
czy dopiero wtedy, kiedy pierwszy rocznik z nowej 
szkoły powszechnej, czyli po VIII klasie, będzie iść 
do liceum? Tu chodzi szczególnie o te przedmioty, że 
tak powiem, twarde, czyli: fizykę, chemię, biologię, 
geografię. Niż demograficzny i ostatnia podstawa 
programowa w pierwszej licealnej – pierwsza liceal-
na to było właściwie dokończenie gimnazjum – tak 
naprawdę spowodowały praktycznie w ogóle wycięcie 
tych przedmiotów. Co wobec tego z nową podstawą 
programową?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
To znaczy, zgodnie z planowaną reformą zmiana 

podstawy programowej musi się zacząć od klasy I, 
a jeżeli planowane zmiany będą wprowadzane w życie, 
to będzie musiało to dotyczyć równocześnie klasy VII. 
A oczywiście pozostaje problem, o którym mówił pan 
senator, starego liceum ogólnokształcącego, przy zało-
żeniu, że będzie nowe liceum, czteroletnie.

Od 1 września 2016 r. trudno spodziewać się ja-
kichkolwiek zmian. Mówiąc najprościej: jeżeli chodzi 
o możliwe zmiany, to one musiałyby dotyczyć przede 
wszystkim przynajmniej 2 rozporządzeń – jednego 
dotyczącego podstawy programowej, zmian w podsta-
wie programowej i zaleceń do podstawy programowej 

wszystkie sprawy związane z wyrównywaniem szans 
młodych ludzi, dzieci pochodzących z obszarów wiej-
skich czy małych miasteczek, ale ten postęp, równanie 
do tych młodych ludzi, którzy uczą się w dużych mia-
stach, jest wyraźne. To widać i to pokazują różnego 
rodzaju statystyki. 

Ja bym chciał zapytać o kwestię – ta sprawa jest 
regulowana, przynajmniej częściowo, w ustawie – 
doprecyzowania wydatków bieżących szkół. Szkoły 
społeczne miały problem taki, że dotację, którą 
otrzymywały z budżetu państwa, mogły przezna-
czyć tylko na wydatki bieżące. Niektóre szkoły, te 
racjonalnie działające, potrafiące zdobyć dodatkowe 
środki, chciałyby częściowo wydawać te środki na 
inwestycje w obiekty, które najczęściej są obiektami 
gminnymi. Niestety wcześniejsze przepisy to unie-
możliwiały. Czy ta ustawa tę sprawę jakoś porząd-
kuje i daje szansę na to, że te środki będą mogły być 
bardziej efektywnie wykorzystywane?

I druga sprawa. Czy na mocy tej ustawy zmieniają 
się zasady finansowania i rozliczania szkół oferują-
cych naukę języków mniejszości narodowych, szkół, 
w których uczy się języka regionalnego? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Jeżeli chodzi o kwestię mniejszości narodowych, 

kwestie etniczne, to regulują je także inne przepisy. 
Oczywiście jest to kwestia wagi. To, co podnoszą 
mniejszości narodowe i etniczne, było… Nawet jeżeli 
jest subwencja, jest na to odpowiednio podwyższona 
waga, to, powiedziałbym, ginie to w tym całym wor-
ku subwencyjnym. Podnosi się argument, by było to 
związane z działaniami samorządu i dotyczyło szkół, 
w których takie zajęcia się odbywają. Takie postulaty 
są zgłaszane. To jest jakby inny problem, dotyczą-
cy w ogóle kwestii subwencji i jej logiki. Wcześniej 
pojawiały się w dyskusji różne argumenty mówią-
ce o przeliczaniu tego w inny sposób, chociażby na 
oddziały, ale doprecyzowanie jest takie, jak mamy 
w ustawie, dotyczy tylko tych elementów, które…

Jeżeli chodzi o wydatki, to głównie tutaj cho-
dziło o kwestię przekazywania dotacji szkołom 
niepublicznym. Podnoszono, że wydatki dodatko-
we… Zdaniem samorządów one zawyżały wysokość 
dotacji. Chodziło także o uczniów niepełnospraw-
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) Rozmawiałem również z dyrektorem Związku 
Miast Polskich i on też mnie informował, że oni byli 
przeciwni zwiększeniom kompetencji, jeżeli chodzi 
o dyrektorów. Pan mówił, że na posiedzeniu komisji 
niby to było pouzgadniane. A ja mam troszeczkę inną 
informację. Co zaś dotyczy kwestii merytorycznych, 
Panie Ministrze, to weźmy chociażby zatwierdza-
nie arkuszy organizacyjnych: tam jest przyznawanie 
środków, tam jest organizacja godzin dydaktycznych 
itd., i teraz to wszystko ma być u kuratora.

I pytanie w takim razie, bo pewno łatwiej jest, 
powiedzmy… W takim województwie, w którym ja 
jestem, jest 226 gmin. To jest bardzo dużo. Tak więc 
już organizacyjnie wydaje mi się to problemem – 
a sam przez ostatnie 8 lat pełniłem funkcję wojewody 
i współpracowałem oczywiście z kuratorem u mnie 
w województwie, no i wiem mniej więcej, jak ta praca 
wygląda. Trochę więc obawiam się przede wszyst-
kim, że jeżeli to będzie wracało – z powrotem będzie 
kwestia uzgodnień – to na pewno czasowo pojawi się 
wielki problem, także problem ilości tych arkuszy. 
Czy nie jest to… Bo tak widać, że idziemy w kierunku 
pełni władzy, żeby jak najwięcej można było decy-
dować. A przecież samorządy to są te organy, jeżeli 
chodzi o prowadzenie szkół itd., które dbają, stara-
ją się, robią, co mogą, jeżeli chodzi o takie obiekty: 
wybudowali nowe gimnazja, nowe szkoły. A teraz 
im się mówi, że znowu będą musieli coś zmieniać. 
Tak że obawiam się, że te zmiany, o których państwo 
mówicie, raczej nie przyniosą skutków pozytywnych, 
a w środowisku samorządowym odbierane są w tej 
chwili negatywnie. Jakby pan mógł się odnieść do 
tych kilku pytań… Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Maciej Kopeć: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o opiniowanie ar-

kuszy, to tak jak mówiłem, to już istniało w prawie, 
i wówczas kuratoria dawały sobie z tym radę. Poza 
tym zakładamy, że od samego początku, jeżeli chodzi 
o budowanie tego arkusza, jest on zgodny z prawem. 
Zgodny z prawem, czyli, inaczej mówiąc – zresztą 
mówiła o tym pani senator sprawozdawca – musi 
być zgodny z ramowym planem nauczania, a jeszcze 
inaczej mówiąc: na dany przedmiot musi przypadać 
określona liczba godzin, a nauczyciel, który te zajęcia 
prowadzi, musi mieć określone kwalifikacje. Czyli po 
prostu tak czy inaczej to musi być zgodne z prawem, 

oraz drugiego dotyczącego ramowych planów naucza-
nia. Inaczej mówiąc: taki jest bardzo mocny postulat 
społeczny, żeby zmienić stare LO w 2 aspektach. Po 
pierwsze, teraz mamy taki jeden przedmiot – historia 
i społeczeństwo. Zgłaszany postulat dotyczy po pro-
stu historii, a nie historii społeczeństwa. Oczywiście 
można się pokusić o taką zmianę, ale nie od tego roku 
jeszcze, jak powiedziałem, bo to wymaga zmian legi-
slacyjnych. I wtedy dotyczyłoby to już historii, którą 
mieliby uczniowie. Oczywiście przy siatce godzin, 
która funkcjonuje w szkole. Po drugie, może mniej 
nośny, ale ważny, a może ważniejszy postulat dotyczy 
przedmiotów przyrodniczych. Bo faktycznie do tej 
pory, jeżeli chodzi o takie przedmioty, jak geografia, 
fizyka, chemia, biologia i fizyka, to one były realizo-
wane w gimnazjum i kończone w I klasie liceum ogól-
nokształcącego. Inaczej mówiąc: ten trzeci i czwarty 
etapy edukacyjne były łączone. I też postulat, który 
był zgłaszany… Bo oczywiście to, o czym mówił pan 
senator, jest bardzo ważne. Z jednej strony nastąpiła 
degradacja tych przedmiotów w sensie społecznym. 
Tak? To nas cofa. Wtedy kiedy się ich nie naucza. 
Z drugiej strony nastąpiła degradacja, jeżeli chodzi 
o nauczycieli. Skoro te etaty nie są potrzebne i na-
uczyciele są niepotrzebni, to oni po prostu znikają 
z systemu. Poza tym nastąpiła już degradacja pracow-
ni chemicznych i fizycznych w liceach. Czyli zmiana 
tutaj jest konieczna i pewnie też byłaby możliwa ra-
zem z wprowadzeniem całej zmiany, to jest od roku 
2017. Chodzi o to, żeby w miejsce przyrody, która jest 
w liceum, wprowadzić po prostu przedmioty takie, 
jak: fizyka, chemia, biologia i geografia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Rozmawiałem 
ostatnio z wójtami kilku gmin. Wiadomo, że jeże-
li chodzi o organy prowadzące szkoły podstawowe 
i gimnazja, to są głównie gminy. Tam, gdzie są szkoły 
średnie, szczególnie w miastach na prawach powiatu, 
sytuacja jest trochę inna. Tam w tej chwili panuje 
takie trochę, że tak powiem, przerażenie zmianami. 
Bo wiadomo, że jeżeli na przykład zamiast 6+3 będzie 
8, to będzie znaczyło, że w gminie ubędzie 1 rocznik, 
że nauczyciele będą musieli być zwalniani itd., itd. 
Tak więc w tej chwili tylko mówię, sygnalizuję, jak 
to wygląda.
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) to, aby powstawały zespoły gimnazjum – szkoła pod-
stawowa. Potem trochę to zaostrzono, dając kuratorowi 
kompetencje do tego, żeby to on wyrażał zgodę na łą-
czenie szkoły podstawowej z gimnazjum. Gdybyśmy 
popatrzyli na sytuację od strony wsi, to zobaczylibyśmy, 
że homogeniczność gimnazjów i szkół podstawowych 
jest na poziomie mniej więcej 66%. Bo te szkoły miały 
być od siebie oddzielone murem i niełączone, tak? Tak 
więc wygląda to tak, że na wsi jest tylko 5% uczniów, 
którzy nie mają kolegi w klasie ze szkoły podstawowej. 
Czyli ten stworzony wtedy idealny obraz nie istnieje. 
Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, najczęściej jest to po 
prostu jednociągowe gimnazjum przy szkole podstawo-
wej. Gdybyśmy popatrzyli, jak to wygląd statystycznie, 
to zobaczylibyśmy, że mamy do czynienia z pewnymi 
nożycami, które się rozwierają, tzn. z jednej strony liczba 
uczniów pikuje razem z demografią, z drugiej strony na-
stępował wzrost liczby gimnazjów. Z różnych powodów 
zresztą to się działo, także z powodu zmian przepisów 
oświatowych, które nastąpiły w 2005 r. zakazujących 
funkcjonowania gimnazjów, w cudzysłowie, filialnych. 
Czyli inaczej mówiąc, one wtedy stawały się samodziel-
ne, tylko że one daleko odbiegały i odbiegają od tego 
modelu, który miał zapewnić i etaty, i sprawne funkcjo-
nowanie, i wyrównywanie szans. Zatem ta zmiana de 
facto ma ratować pewien potencjał. Jeszcze dodałbym, 
że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o likwidację szkół, 
to oczywiście racja… Samorządy poświęciły olbrzy-
mią uwagę, jeżeli chodzi o gimnazja, ich budowanie, 
ich rozwój. I faktycznie, 90% likwidacji dotyczy szkół 
podstawowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja prosiłbym o odpowiedź na pytanie odnośnie 

do tych konsultacji. Jakie były opinie wszystkich 
podmiotów biorących udział w konsultacjach, które 
wymieniła pani senator sprawozdawca?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Tak jak już mówiłem, w sumie na 60 podmio-

tów tych opinii było 7. Jeżeli chodzi o wersję rzą-

jednak tutaj ta zgodność z prawem, która i tak mogła 
być badana, teraz w gruncie rzeczy będzie mogła 
być zbadana wcześniej. Zresztą ta opinia też nigdy 
nie była formułowana, mówiła o tym pani senator. 
To jest zwrócenie uwagi, gdyby pojawiły się jakieś 
niezgodności pomiędzy kwalifikacjami nauczycieli, 
ramowym planem. Zresztą też dzisiaj była mowa co 
do kwestii budowania tego arkusza, że on jest na pe-
wien moment, tam wyznacznikiem jest oczywiście 
kwestia 3 miesięcy, która łączy się z ewentualnymi 
wypowiedzeniami dla nauczycieli, ale potem i tak na-
stępuje pewna weryfikacja tego stanu rzeczy poprzez 
aneksy do arkuszy organizacyjnych. Tak więc tutaj ja 
nie widzę jakichś specjalnych zagrożeń czy wielkich 
zmian, czy jakiejś wielkiej pracy, w sensie takiej pra-
cy, która byłaby niewykonalna dla kuratorów oświaty.

Wracam do kwestii opiniowania. Cały czas po-
wtarzam, że sprawa dotycząca uzgodnienia tego pro-
jektu z przedstawicielami samorządów pojawiła się 
na etapie projektu rządowego, a te poprawki, które 
dotyczyły opiniowania arkuszy i komisji odnośnie 
do powoływania dyrektorów szkół, zostały wniesione 
w toku prac sejmowych – i do tego wątku nie chciał-
bym się odnosić, oczywiście poza tym jednym, że te 
poprawki uzyskały poparcie.

A co do kwestii decyzji – chodzi o tę pierwszą część, 
o której mówił pan senator – ja chciałbym powiedzieć, 
że patrząc na kwestię budowy sieci gimnazjalnej, można 
ocenić, że ona bardzo mocno się zmieniła od czasu refor-
my ministra Handkego. Czyli inaczej mówiąc, wygląda 
to tak: ten idealny pomysł ministra Handkego zakładał 
5,5 tysiąca gimnazjów, dzisiaj gimnazjów jest grubo 
ponad 7 tysięcy. Ponadto zakładano, że w gimnazjum 
powinno być minimum 150 uczniów – tak przewidy-
wało rozporządzenie – a jakby idealny wariant to było 
gimnazjum, gdzie byłoby nieco ponad 300 uczniów; 
tam wyliczono, że to byłoby mniej więcej 307 uczniów. 
Dzisiaj gimnazjum w takim kształcie nie istnieje, czyli 
inaczej mówiąc, gimnazja jakby spadły poniżej, jeżeli 
chodzi o podaną tam liczbę – 150 uczniów. Ta określona 
liczba mniej więcej 300 uczniów miała swoje głębokie 
uzasadnienie. Mianowicie chodziło o przekonanie, że 
nauczyciel w takim gimnazjum powinien mieć etat, bo 
wtedy będzie z tą szkołą związany. I jeżeli popatrzymy 
na to, jak to wygląda w praktyce, to okaże się, że w gim-
nazjum jednociągowym – a takie mniej więcej jest to 
statystyczne gimnazjum – nauczycielowi historii, której 
jest 6 godzin, do etatu brakuje bardzo dużo. Czyli w ta-
kim razie trudno mówić, jak to wygląda… Gdybyśmy 
popatrzyli, jak to wygląda statystycznie, to okazałoby 
się, że dzisiaj większość gimnazjów jest w zespole ze 
szkołą podstawową. Dlaczego tak się stało? To oczywi-
ście jest długa historia, która związana jest ze zmianą 
prawa, która nastąpiła po 2001 r., kiedy pozwolono na 
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:

Panie Marszałku, ja szukam projektu tego roz-
porządzenia, w tej chwili go nie widzę przed sobą, 
w każdym razie ono doprecyzowuje te stawki. 
Oczywiście projekt tego rozporządzenia już jest, tak 
że kwestie stawek są w nim zapisane, jeżeli chodzi 
o tych, którzy będą członkami.

Procedura odwołań wygląda tak, że najpierw moż-
na wnieść odwołanie do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, to jest pierwszy etap. A jeżeli z tą 
decyzją się nie zgadzamy, możemy wnieść odwołanie 
do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ono ma 
funkcjonować przy dyrektorze Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Zaś lista arbitrów powstaje przy 
ministrze edukacji narodowej. Tę listę według tych 
kryteriów będzie prowadził minister.

Idea powołania 2-osobowego składu była taka, 
aby z jednej strony był to doświadczony egzaminator 
z racji… Zresztą tak naprawdę można powiedzieć, 
że to jest też argument, który podnosili sami za-
interesowani. Wynikał on z obawy o to, że osoby, 
które nie są egzaminatorami, jakby nie do końca 
wczuwają się w to, w jaki sposób ten egzamin jest 
przeprowadzany i jakby nie do końca może widzą 
to, w jaki sposób pracuje szkoła. Jednocześnie tam, 
gdzie mamy do czynienia z tymi przedmiotami, o któ-
rych mówiliśmy, takimi jak biologia czy chemia, jak 
najbardziej zasadne było wprowadzenie osób, które 
prezentują szczególnie wysoki poziom naukowy, tak 
aby te poglądy fachowca od egzaminu zderzyły się 
z poglądami osoby, która w sposób jak najbardziej 
naukowy potrafi rozstrzygnąć jakieś dylematy. Idea 
była też taka, żeby to rozstrzygnięcie nie następowało 
w drodze głosowania, inaczej mówiąc, żeby po prostu 
ostatecznie rozstrzygnąć.

Jeżeli chodzi o liczby, to nie są duże liczby w przy-
padku takich zmian. One były w granicach 1%, czyli 
to nie jest jakaś olbrzymia liczba, powiedziałbym, 
skutecznych odwołań. Zresztą ta procedura przewi-
duje, że z jednej strony oczywiście pozwalamy foto-
grafować po to, żeby napisać odwołanie, ale z drugiej 
strony ono musi być uzasadnione i do konkretnego 
zadania. To nie może być na tej zasadzie, że niestety 
zabrakło mi punktu. Chodzi o to, żeby sam zaintere-
sowany wskazał to, co jego zdaniem zostało niepra-
widłowo naliczone. Wtedy tej weryfikacji może od 
razu dokonać dyrektor okręgowej komisji, a jeżeli 
nie, to przejdzie to dalej.

Teraz jeżeli chodzi o wspomnianą listę.… Idea jest 
taka, że prace, które trafiłyby do arbitrów, oczywi-
ście byłyby dla nich anonimowe. Chodzi o to, żeby 
arbitrzy pochylili się nad nimi bez wiedzy, co to za 
szkoła, co to za uczeń itd. Równocześnie arbitrami 

dową projektu, to… Jeżeli chodzi o sprawdzian i tą 
dla nas najistotniejszą część, czyli to, co się łączy-
ło z kolegium, jeśli chodzi o maturę, to w zasadzie 
jakichś kluczowych uwag co do tego sprawdzianu 
w ogóle nie było. Kwestia dotycząca dotacji została 
uzgodniona w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Czyli uwagi samorządu, które były 
zgłoszone, były uwzględnione w tej wersji, która tra-
fiła do Sejmu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski. Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące 

art. 9ca, czyli listy arbitrów Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego. Ten artykuł określa kryteria do-
boru tych arbitrów, wskazuje, że zgłoszenie nastę-
puje na wniosek zainteresowanej osoby, i pozostałe 
kryteria, jakie musi spełniać ewentualny kandydat. 
Następnie w art. 9cc jest odesłanie do rozporządze-
nia, którego pewnie jeszcze nie ma albo jest w fazie 
projektu…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Maciej Kopeć: Jest załącznikiem.)

…dotyczącego trybu powoływania i kwestii roz-
liczeń, czyli stawek za zadania egzaminacyjne. I ja 
mam związane z tym pytanie. Jak będzie funkcjo-
nowało to kolegium i ta lista arbitrów? Czy to bę-
dzie struktura powołana stricte przy ministrze, czy 
to będą też jakieś oddziały terenowe tych arbitrów? 
Czy wszystkie odwołania będą kierowane do jednego 
kolegium arbitrażu, czy to będą jakieś ośrodki regio-
nalne? To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to jest finansowanie. Jakie będą 
źródła finansowania? Jakie kwoty stawek przewidy-
wane są za te zadania egzaminacyjne? I czy w ogóle 
będą zainteresowani? Pytam, bo kryteria wyboru na 
tę listę są też dość, że tak powiem, ścisłe. Czy mini-
sterstwo pracuje nad tym?

Jeśli chodzi o tę listę, to pewnie będzie to też za-
leżne od liczby odwołań. Przy okazji chciałbym spy-
tać, ile takich odwołań w przypadku egzaminów do 
tej pory było składanych, choć w innej formie. Czy 
ministerstwo ma wiedzę na ten temat?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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zjalne w Krakowie przyjmowały uczniów na podsta-
wie punktów, które uzyskali ze sprawdzianu. Wiem, 
że uczniowie po prostu rywalizowali ze sobą, bo jedna 
szkoła miała lepszą opinię, a druga gorszą. Tak więc 
wynik sprawdzianu decydował i potem w ten sposób 
były dobierane klasy czy nawet uczniowie w klasach. 
I tak się działo, tak się zdarzyło i rok temu, i 2 lata 
temu. Czy tutaj… Jaka będzie w nowej sytuacji re-
krutacja, jeżeli gimnazja zostaną? Jeżeli nie zostaną, 
no to nie wiem, po co to jest… Może zadaje… Ale 
te ostatnie pytania to są, można powiedzieć, pytania 
rodzica albo dziadka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję panu senatorowi.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Odpowiem oczywiście troszeczkę od końca, bo 

w zasadzie ostatnie pytanie dotyczy ustawy, którą się 
zajmujemy w tej chwili, to znaczy… Było to pytanie 
o rolę sprawdzianu szóstoklasisty. Przede wszyst-
kim wartość tego sprawdzianu była diagnostyczna, 
nie selekcyjna. I szkoła podstawowa, i gimnazjum 
są szkołami rejonowymi, tam jest spełniany obowią-
zek szkolny. Tak więc nie taki był cel wprowadzania 
sprawdzianu. On miał mieć po prostu wartość dia-
gnostyczną. Oczywiście to, o czym mówił pan sena-
tor… Ja zaraz dokończę. Trudno mi powiedzieć, czy 
uchwałą rady gminy w Krakowie ustalono… Wydaje 
mi się, że nie, ale nie potrafię powiedzieć, jaki sposób 
naboru do gimnazjum przyjęła każda gmina w Polsce. 
I teraz powiem dlaczego. Dlatego, że gimnazjum jest 
rejonowe, czyli, inaczej mówiąc, uczeń spełnia tam 
obowiązek szkolny. Ale mamy oczywiście 2 sytuacje. 
Jedna jest taka, że do gimnazjum może się dostać 
uczeń spoza obwodu, czyli zgodnie z przepisami 
prawa jednostki samorządu terytorialnego mogły 
wprowadzić dodatkowe kryteria. Część samorządów 
mogła to zrobić, choć powiedzielibyśmy, że z punktu 
widzenia idei sprawdzianu niezbyt rozsądnie chyba 
wprowadziła możliwość użycia wyniku sprawdzia-
nu, który służył innym celom, służył do diagnozy, 
jako czynnika selekcyjnego. To na pewno nastąpiło 
w Łodzi, o ile pamiętam. Co do Krakowa – nie chcę 
o tym mówić.

Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która mogła 
mieć miejsce – sprawdzian miał wartość selekcyjną 
do 2 rodzajów gimnazjów, tzn. sportowego i dwuję-
zycznego. I teraz ta ustawa, jeżeli chodzi o element 
selekcyjny, wprowadza inny, tzn. możliwość dokona-
nia selekcji w oparciu o ocenę.

byłyby pierwsze osoby z listy, czyli nie odbywałoby 
się to wszystko na takiej zasadzie, że ktoś, nie wiem, 
dobierze arbitra do danej pracy. Oczywiście gdyby się 
tak zdarzyło, że dana osoba by nie mogła, to wtedy 
kolejna osoba z listy… To ma zapewnić obiektywizm 
działania kolegium.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pani senator sprawozdawca oczy-

wiście nie może odpowiedzieć na pytanie odnośnie do 
tego, jakie będą koszta, ale skoro pan minister był ła-
skaw przytoczyć ministra Handkego, który wyliczył, 
że będzie 5,5 tysiąca gimnazjów, to jako prowadzący 
minister… Musicie mieć jakąś mniej więcej wyli-
czoną sumę dotyczącą tego, ile to wszystko będzie 
kosztowało. To jest pierwsza sprawa.

Drugie moje pytanie jest takie: dlaczego tak strasz-
nie się z tym wszystkim spieszycie? Na to zwracają 
uwagę byli ministrowie, dla których oczywiście waż-
ny jest poziom polskiej szkoły. Czy nie jest jakimś 
powodem to, że są wakacje? Na temat tak poważnej 
ustawy, która dotyczy ogromnego środowiska roz-
mawiamy właśnie teraz, kiedy zaczęły się wakacje.

Nie może się pan też uchylić od pytania senatora 
Dowhana, czy były jakieś organizacje, które wyrażały 
swój sprzeciw. Pan nie odpowiedział wprost. Przecież 
ZNP wyraźnie się sprzeciwiło i widzieliśmy to na uli-
cach naszego miasta, były demonstracje nauczycieli.

Następne pytanie… Takie głosy też padają ze stro-
ny środowiska nauczycielskiego. Ludzie się bardzo 
poważnie niepokoją, że kilkadziesiąt tysięcy – takie 
dane ukazują się w prasie i w mediach – pracowni-
ków gimnazjów, nauczycieli i dyrektorów, może być 
zagrożonych utratą pracy.

I ostatnie moje pytanie, ono może nie jest już aż 
takie merytoryczne, ale proszę mi odpowiedzieć. Nie 
zrozumiałem tego z wypowiedzi pani senator, którą 
bardzo szanuję i o której wiem, że jest świetnym dy-
rektorem. Jak to mianowicie jest, czy wy chcecie zro-
bić tak, żeby zlikwidować gimnazjum w 2017 r.? Taki 
jest wasz projekt? Chodzi o to, żeby już od 2018 r., 
od roku szkolnego 2017/2018 były szkoły podstawo-
we, a potem licea? Jeżeli się mylę, to proszę mnie 
poprawić.

I jeszcze pytanie w sprawie wspomnianego spraw-
dzianu. Ja tę kwestię obserwuję, jako że moje wnuki 
akurat przechodzą przez ten etap. Ich szkoły gimna-

(podsekretarz stanu M. Kopeć)
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) jednego elementu poprawki wprowadzonej w Sejmie, 
mianowicie tego, który dotyczył związków zawodo-
wych. I ta poprawka związków zawodowych została 
uwzględniona. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy 
była to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
bo nie uczestniczyłem w tym posiedzeniu w Sejmie. 
Tam chodziło o doprecyzowanie, co to jest kwestia 
związku zawodowego, jeżeli chodzi o Radę Dialogu 
Społecznego. I to była jedna sprawa.

Jeżeli chodzi o protesty Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i protesty związane z utratą pracy, to pro-
szę zauważyć, że bardzo mocno podkreślano, że 
w związku ze zmianą obowiązku szkolnego 6-lat-
ków nastąpi likwidacja miejsc pracy – a ona nie na-
stąpiła. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że sztuczny 
wyż, który spowodowało wprowadzenie obowiązku 
6-latków, to wzrost etatów w edukacji wczesnosz-
kolnej o 23 tysiące. Ale był to, jak powiedziałem, 
sztuczny wyż, dlatego że demografia wskazuje na to, 
że liczba uczniów spada, i tak czy inaczej musiałaby 
nastąpić redukcja etatów. Można się spodziewać, że 
większość samorządów postępowała racjonalnie, 
albo wprowadzając godziny ponadwymiarowe dla 
nauczycieli, po to, żeby po prostu w pewnym mo-
mencie, kiedy niż przejdzie przez edukację wcze-
snoszkolną, nie zwalniać nauczycieli, tylko zreduko-
wać ich etaty, albo zatrudniając nauczycieli tylko na 
pewien określony czas, bo zdawano sobie sprawę, że 
ta górka, ten wyż po prostu przejdzie przez klasy I–
III, a więc to nauczanie w systemie zintegrowanym, 
czyli w edukacji wczesnoszkolnej – to się jakby nie 
sprawdziło.

Trudno mi też mówić w tej chwili o tym, jak na 
zapowiedzi pewnych zmian reagują samorządy. Tak 
czy inaczej chciałbym podkreślić, że celem tych dzia-
łań jest po prostu ratowanie pewnej bazy, ratowanie 
pewnego potencjału, także tego, który dotyczy na-
uczycieli, a nie takie działania, które byłyby nieracjo-
nalne. Proszę zauważyć, że liczba szkół maleje razem 
z liczbą uczniów. A razem z liczbą uczniów maleje 
liczba etatów nauczycielskich. To wynika z systemu 
finansowania systemu edukacyjnego poprzez sub-
wencję oświatową, która liczona jest w ten sposób, 
że pieniądz idzie za uczniem.

I jeszcze jedno pytanie. Oczywiście, tak, zmiana 
ma nastąpić od roku 2017, ale to oznacza jej stopniowe 
wprowadzanie. To nie oznacza, że w tym momencie 
znikną gimnazja. Nie, ale zacznie powstawać nowy 
typ szkoły, czyli szkoła powszechna.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.

Chciałbym też powiedzieć, że do zmiany, która 
wartość selekcyjną tego sprawdzianu wycofała, uwag 
nie było, możemy domniemywać, że to dlatego, że 
gimnazja dwujęzyczne czy gimnazja sportowe i tak 
prowadzą nabór na podstawie innego sprawdzianu, 
sprawdzianu umiejętności, czy to językowych, czy 
sportowych. A więc w gruncie rzeczy tego nie po-
trzeba. Zresztą ktoś może powiedzieć, że być może 
ocena nie jest tak obiektywna jak sprawdzian, ale on 
temuż celowi de facto nie służył.

Można powiedzieć jeszcze co do ocen, tak czysto 
teoretycznie, z badań… Średnia ocen jest dość do-
brym prognostykiem co do sukcesu ucznia, bo poka-
zuje, jak pracuje w całości. Jest też jeden przedmiot, 
który dobrze pokazuje ewentualny sukces ucznia – to 
jest matematyka, ocena z matematyki na świadectwie. 
Jej czynnik jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o pro-
gnozowanie sukcesu.

Wracając do pytania, powiem, że tylko w tym 
aspekcie to było wzięte. Większość organów pro-
wadzących, większość jednostek samorządu teryto-
rialnego przyjęła inne kryteria, te, które występują 
na świadectwie, czyli przede wszystkim oceny, ale 
dotyczyło to tylko takiego momentu, kiedy uczeń 
był przyjmowany do gimnazjum spoza obwodu, bo 
oczywiście obowiązek szkolny musi spełniać w da-
nym gimnazjum. Pytanie pana senatora jest, powie-
działbym, znacznie szersze, dotyczy właśnie tego, 
w jakim momencie następuje selekcja, czyli, jak 
mówiłem na początku, na ile następuje zróżnicowa-
nie gimnazjów, które miały wyrównywać szanse… 
A w dużych miastach wprowadzono sporą liczbę 
gimnazjów bezobwodowych, bo gimnazjum dwuję-
zyczne i gimnazjum sportowe, ale przede wszystkim 
chodzi tu o dwujęzyczne, obwodu nie ma, i sporo 
takich gimnazjów powstało, tworzono także oddziały 
dwujęzyczne. Zresztą najczęściej one funkcjonują, tak 
jak któryś pan senator mówił, w miastach na prawach 
powiatu, przy liceach ogólnokształcących. Z naszej 
analizy wynika, że w zasadzie tego typu szkół prak-
tycznie na wsi nie ma, czyli w gminach do 5 tysięcy 
mieszkańców jest bardzo niewiele takich gimnazjów.

Wracając do pozostałych pytań… Jeżeli chodzi 
o Związek Nauczycielstwa Polskiego, to do tego pro-
jektu ustawy nie wniósł sprzeciwu. Ale oczywiście 
Związek Nauczycielstwa Polskiego ma prawo prote-
stować przeciwko różnym innym aspektom…

(Senator Mieczysław Augustyn: Do tego nie 
wniósł?)

Do tego nie wniósł. No, a że protestuje przeciwko 
innym kwestiom… Oczywiście jako związek zawo-
dowy ma do tego prawo. Ja jestem akurat czytel-
nikiem „Głosu Nauczycielskiego”. O ile pamiętam, 
uwaga, która się pojawiła do tego projektu, dotyczyła 
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odnosi? Dlatego, że tak jak pan senator zauważył, 
nastąpiła pewna równowaga. Oczywiście szkoła to 
jest baza, to jest kwestia materialna, to jest kwestia 
wyposażenia pracowni, to jest kwestia bezpieczeń-
stwa uczniów, to są kwestie związane z salą gim-
nastyczną, z boiskiem. Jednak oprócz tego, a może 
przede wszystkim, szkoła jest od tego, żeby uczyć 
i wychowywać. Tak więc zgodnie z tym to, co jest 
najistotniejsze, powinno w jakiś sposób być kontro-
lowane przez kuratora oświaty. Inaczej mówiąc: to 
kwestia merytoryczna działania szkoły. W momencie, 
kiedy mamy równowagę, brane są pod uwagę właśnie 
te 2 aspekty.

Chciałbym tylko zauważyć, że często się mówi, że 
gdyby popatrzeć na uprawnienia dyrektora, to oczy-
wiście jego uprawnienia są duże, jednak istotnym 
czynnikiem jest oczywiście jednostka samorządu 
terytorialnego. I dlatego, że jest to majątek danego 
samorządu, oczywiście nie jest bez znaczenia, kto 
tym majątkiem dysponuje. No ale trudno, żeby jak 
gdyby dysponować tym majątkiem w oderwaniu od 
merytorycznych działań szkoły. Proszę też zauważyć, 
że w zasadzie, jeżeli przewagę w komisji konkursowej 
miał organ prowadzący, to dyrektor nie musiał do 
końca liczyć się z czynnikiem społecznym. Inaczej 
mówiąc: ważne było tylko to, w jaki sposób ocenia 
go organ prowadzący. A zmiana pozwala na to, żeby 
istotnym czynnikiem stał się ten czynnik społeczny, 
a więc ten, który dotyczy także rady pedagogicznej, 
i ten, który dotyczy rodziców. Inaczej mówiąc: to 
powoduje uspołecznienie. Tak więc dyrektor, podej-
mując decyzję, będzie musiał wziąć pod uwagę, że 
z jednej strony są rodzice i ich oczekiwania, a z dru-
giej strony są działania, które będzie musiał w jakiś 
sposób podejmować, pamiętając o tym, że są także 
nauczyciele i że nawet jeżeli nauczyciele danej rady 
pedagogicznej może niekoniecznie będą chcieli w ta-
kim momencie, że tak powiem, ujawniać się w trakcie 
posiedzenia rady pedagogicznej, to jednak w momen-
cie konkursu będą mogli wyrazić swoją opinię. Będą 
także mogły wyrazić swoją opinię związki zawodo-
we – co zresztą słuszne – nieskładające się z tych… 
Ich reprezentanci nie będą pochodzić z danej rady 
pedagogicznej, tylko z komisji zakładowej danego re-
prezentatywnego związku. Inaczej mówiąc: pozwoli 
to uspołecznić i tak naprawdę wbrew pozorom da dy-
rektorowi pełną swobodę. Bo wszyscy zainteresowani 
będę mieli świadomość, że nie da się podejmować 
decyzji bez uwzględnienia czynnika społecznego. 
Inaczej mówiąc, kompas dyrektora szkoły nie będzie 
zwrócony tylko w kierunku, sam nie wiem, ratusza, 
tylko będzie on musiał uwzględnić także rodziców 
i nauczycieli. I to jest jedna sprawa.

Trudno mi odnosić się do wątku, czy kuratoria 
sobie poradzą. Jest oczywiście czas, ten rok szkolny 
na to, żeby tak przebudować czy dopasować struk-

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, ja z trudem sobie wyobrażam 
w moim regionie kuratorium, które bez dodatkowego 
zatrudniania sprawdzi około 1,5 tysiąca arkuszy orga-
nizacyjnych szkół. Do tej pory 226 gmin wykonywało 
to zadanie, a teraz ma to robić jedno kuratorium… No 
ale może się uda. Ciekawi mnie tylko, czemu to ma 
służyć. Proszę, Panie Ministrze, pan powie, jakie błędy 
popełniały samorządy w sprawdzaniu tych arkuszy 
i jaka to była skala, że państwo zdecydowaliście się na 
taką zmianę. O co chodzi? Krótko: po co? Po co to pań-
stwo robicie? A to jest przecież podstawowa kwestia.

I druga sprawa. Jeśli chodzi o skład komisji kon-
kursowych, pan twierdzi, że macie państwo do tej 
ustawy pozytywne opinie korporacji samorządowych 
– ale chyba ma pan na myśli projekt ministerialny bez 
zmian, które zostały wprowadzone.

(Głos z sali: Tak.)
To proszę mówić wyraźnie, bo inaczej będziemy 

podejrzewać, że chce pan Wysoką Izbę wprowadzić 
w błąd.

(Głosy z sali: No nie…)
Tak więc dla kluczowych zmian nie macie pań-

stwo opinii. Te kluczowe zmiany, śmiem twierdzić, 
były wprowadzone po to, żeby te opinie ominąć. 
A one mają kluczowe znaczenie.

(Senator Robert Mamątow: To już w dyskusji, 
Panie Senatorze.)

I moje pytanie jest takie: po co państwo to robi-
cie? Co źle funkcjonowało w tych konkursach, jakie 
były wady? Coś chyba chcecie osiągnąć i naprawić. 
To jest bardzo interesujące, co, więc pytam, żeby się 
dowiedzieć…

(Senator Stanisław Kogut: One nie będą wpływu 
miały…)

…co, oprócz tak zwanej równowagi, to ma dać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję. 2 pytania, tak?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Stanisław Kogut: Krótko!)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Już tutaj wielokrotnie padało, że jeżeli chodzi 

o uzgodnienia, to one nastąpiły na etapie tworzenia 
projektu ministerialnego, nikt niczego nie ukrywa. 
A zmiany, które dotyczą wzmocnienia uprawnień 
kuratora, czy ogólnie zmiany w tym aspekcie, nastą-
piły na etapie procedowania tego projektu w Sejmie.

I czemu one służą? Inaczej mówiąc: dlaczego mi-
nister edukacji narodowej pozytywnie się do nich 



151
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Kopeć) Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze raz zapytam o finansowanie – wydaje mi 

się, że tutaj wystarczy stosunkowo krótka odpowiedź. 
Ja bym sformułował to tak: duża część tej ustawy 
jest… Właściwie mam 2 pytania, od razu na wstępie 
chciałbym zaznaczyć.

Pierwsze dotyczy finansowania. Duża część usta-
wy definiuje różne rzeczy związane z finansowaniem: 
najbliższa gmina, najbliższy powiat, najbliższe wo-
jewództwo, dotacja podstawowa, statystyczna liczba 
uczniów. To są rzeczy, które uległy zmianie lub zosta-
ły, że tak powiem, dodefiniowane. Czy w tym zakresie 
nastąpiły zmiany po czasie, kiedy były konsultacje ze 
związkami samorządowymi? Chodzi mi o te definicje 
i tę część ustawy. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest mniej znaczące, ale bardzo 
szczegółowe, ono dotyczy art. 9ca ust. 8, w któ-
rym określono, kiedy minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy arbitrów. 
I w pkcie 1 jest takie sformułowanie: „na wniosek 
arbitra”. Mnie się wydaje, że to jest błędny zapis. 
Powinno być: w przypadku rezygnacji arbitra. Mnie 
się wydaje, że wniosek można złożyć w stosunku do 
innej osoby, a rezygnację tylko w odniesieniu do sie-
bie samego. Co prawda to nie ma wielkiego znaczenia, 
bo w końcu to minister skreśla albo nie skreśla, ale 
to jest źle zapisane.

(Senator Leszek Czarnobaj: Wniosek o rezygnację.)

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Co do pierwszego pytania, to wszystkie kwestie 

dotyczące słowniczka, definicji najbliższego powiatu, 
gminy, województwa i wszystkiego tego, co bierze się 
pod uwagę przy naliczaniu dotacji dla tych podmio-
tów, które prowadzą szkoły niepubliczne czy szkoły 
publiczne prowadzone przez inny organ, były uzgod-
nione. Tak jak powiedziałem, ten wariant, ta wersja 
rządowa była uzgodniona, czyli cały ten mechanizm 
finansowania został dookreślony w gruncie rzeczy 
z inspiracji samorządu.

No, trudno mi się odnosić do tego drugiego py-
tania. Ono tak zostało sformułowane… Na żadnym 
etapie procedowania nie było co do tego uwag, ani 
w Sejmie, ani w tych czynnikach, które dokonywały 
redakcji legislacyjnych. Możemy więc domniemywać, 
że jest to jednak sformułowanie poprawne.

turę kuratoriom, aby stworzyć odpowiednią grupę 
wizytatorów, która się tym zajmie. Oczywiście jest 
prawdą, że poprzednio stworzony system nadzoru 
był tak skonstruowany, że w zasadzie nie prze-
widywał merytorycznej pracy wizytatorów, tylko 
tworzył grupę pracowników kuratoriów, których 
głównym zadaniem było tylko przyjście do szkoły 
i przeprowadzenie tzw. ewaluacji. Niekoniecznie 
musieli to być pracownicy, którzy znają się na pracy 
szkół danego typu, często bywali tacy, którzy nie 
mieli żadnego kontaktu ze szkołą, tylko po prostu 
prowadzili system ankietowy. I my ten wadliwie 
skonstruowany system nadzoru będziemy zmie-
niać. Bo gdyby ewaluacja miała służyć tylko jako 
pomoc dla dyrektora szkoły w usprawnieniu tych 
aspektów działalności szkoły, które wadliwie funk-
cjonują, to byłoby to ze wszech miar słuszne. Ale 
ewaluacja ma być równocześnie elementem oceny 
pracy szkoły. I w zasadzie wyłącznie w ten sposób 
sprawdzano funkcjonowanie szkoły. No, w przy-
padku szkół podstawowych było jeszcze ewentu-
alnie rankingowanie, które, jak już tu mówiliśmy, 
często niewiele miało wspólnego z autentyczną 
pracą szkoły.

Ten okres na przygotowanie z jednej strony po-
zwoli na dokonanie zmian w nadzorze, a z drugiej 
strony stworzy szansę na to, żeby odejść od biurokra-
cji, o której tutaj mówiliśmy, od tworzenia tych ankiet, 
wielostronicowych opracowań, które niewiele wnosi-
ły, pozwoli także pracownikom kuratoriów zająć się 
szkołą i tym, jak ona funkcjonuje, a nie ankietami.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie było odpo-
wiedzi…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek, 

ja tylko chciałbym skonstatować, że pan minister zu-
pełnie nie odpowiedział na moje pytanie.)

(Senator Stanisław Kogut: Można to będzie po-
wiedzieć w dyskusji. Trochę kultury…)

Bardzo proszę o ciszę.
Wydaje mi się, Panie Senatorze, że pan minister 

obszernie odpowiedział na te pytania. Pan się może…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan minister od-

powiadał, ale nie odpowiedział.)
Pan się może nie zgadzać z tą argumentacją, ale 

pan minister bardzo obszernie na te pytania odpo-
wiedział.

Bardzo dziękuję.
I proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Wacha.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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kuratora dotycząca projektu arkusza organizacyjne-
go. Proszę mi powiedzieć, jaki będzie stan prawny, 
jeśli chodzi o projekt arkusza organizacyjnego, jeżeli 
kurator złoży negatywną opinię? On będzie mógł być 
wdrażany czy nie? Jakie elementy dotyczące tego aktu 
prawnego… To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Biuro Legislacyjne Sejmu złożyło 
opinię, że rozszerzenie projektu ustawy o ten akapit 
jest niezgodne z konstytucją, gdyż rozszerza się w ten 
sposób przedmiot przedłożonej ustawy. W trakcie 
prac na pewno pojawiła się opinia ministerstwa, opi-
nia rządu… Jaka była państwa opinia na temat tejże 
poprawki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Opinia prawna była taka, że ona wykracza poza 

zakres, natomiast jest zgodna z prawem. To, co na-
stąpiło w Sejmie, było dziełem posłów. Zmiany, które 
ta poprawka proponuje, są zgodne z prawem. Jeżeli 
chodzi o stanowisko rządu, to te poprawki uzyskały 
pozytywną opinię. Rząd ustosunkował się pozytyw-
nie do zmian wprowadzonych w Sejmie.

Pytanie dotyczące nadzoru pedagogicznego. Ja 
króciutko o tym wspomniałem. Ma to być, po pierw-
sze, ograniczenie ewaluacji. Ona ma być działaniem, 
które będzie służyło nie ocenie pracy dyrektora i szko-
ły, ale po prostu wskazaniu ewentualnych pozytywów 
i negatywów. Po drugie, ma to być ograniczenie sto-
sowania ankiet, ograniczenie w zakresie narzędzi, 
które służą do tych ewaluacji. Dalej: zmiany mają 
dotyczyć tego, aby wizytator faktycznie był związany 
z jakąś grupą szkół i potrafił bardzo szybko nawiązać 
kontakt, rozwiązać problem, który dotyczy grupy 
szkół mu przypisanej. Taka jest opinia także kurato-
rów oświaty, żeby przywrócić system polegający na 
tym, że wizytator ma określony rejon działania. Były 
jeszcze inne kwestie, które się gdzieś tam pojawiały, 
dotyczące nadzoru. One były wielokrotnie zgłaszane 
przez samych dyrektorów szkół, i to właśnie była 
kwestia odejścia od biurokratycznego systemu. To 
nastąpi też wraz ze zmianami ustawowymi, także 
dotyczącymi rozporządzenia o kuratoriach.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Ministrze…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze było drugie 
pytanie, Panie Ministrze. Jeśli pani pozwoli, to je 
przypomnę. Chodziło o to, co będzie w sytuacji, gdy 
kurator oświaty nie wyrazi pozytywnej opinii, czyli 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I bardzo proszę, pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie, jakie nasunęło 

mi się po wypowiedzi pana ministra. Zgadzam się 
z częścią diagnozy pana ministra dotyczącą nadzoru 
pedagogicznego, który jest dzisiaj. Powiedział pan 
minister, że będziemy szli w kierunku jego zmiany. 
Czy mógłby pan minister dwa słowa powiedzieć, bez 
szczegółów, na temat tego, w jakim kierunku ta zmia-
na nadzoru będzie szła? Skoro pan już ma diagnozę, 
którą pan przedstawił, i jasno stwierdza, że będziemy 
to zmieniali, to, jak rozumiem, stoi za tym pewna 
myśl o tym, w jakim to pójdzie kierunku.

(Senator Kazimierz Wiatr: Nie wykraczajmy poza 
tę ustawę. Ta ustawa jest ogromna, a jeszcze…)

Panie Profesorze, jak będzie pan profesor zabierał 
głos, to…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie formalnej, 
Pani Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo proszę o przestrzeganie tego, by pytania 

dotyczyły meritum. Bo wybiegamy bardzo, bardzo 
daleko…

(Senator Stanisław Kogut: To nie dotyczy ustawy.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Profesorze.
Panie Senatorze, proszę sprecyzować pytanie tak, 

żeby ono dotyczyło tej ustawy.
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Mówiłem o nadzorze pedagogicznym, a nadzór 

pedagogiczny jest dookreślony w tej ustawie. Chodzi 
o kwestię egzaminów, rolę nadzoru, udział w ko-
misjach itd. Pan minister powiedział, że będziemy 
nadzór zmieniać. Jeżeli pan minister mógłby powie-
dzieć… A jeżeli nie, to proszę powiedzieć: nie po-
wiem, bo jest to tajemnica.

Przejdę teraz do 2 kolejnych pytań. Panie 
Ministrze, w trakcie prac sejmowych nad projektem, 
który pan minister czy rząd złożył, pojawiła się opinia 
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(podsekretarz stanu M. Kopeć) I kończąc, chciałbym prosić, Panie Ministrze, żeby 
pan przypomniał jeszcze daty. Jak zrozumiałem – 
bo Polacy śledzą nasze posiedzenia i tego oczekują, 
dlatego chciałbym, żeby pan to potwierdził – reforma 
wchodzi w życie w roku 2017, a w pełni zakończona 
będzie w roku 2018, tak? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:

Jeśli chodzi o kwestię czasu, to reforma rozpocznie 
się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończy się w roku 
2023. Czyli ona oczywiście będzie rozciągnięta w cza-
sie. Też odpowiadałem na pytanie pana senatora, jeśli 
chodzi o reformę przed samą reformą, jak nazywa to 
pani minister. I ona dotyczyłaby zmian w tym, co te-
raz możemy określić jako stare liceum ogólnokształ-
cące, czyli chodzi o to, aby faktycznie przywrócić to, 
o czym pan senator mówi, czyli nauczanie historii we 
właściwym wymiarze, i przywrócić nauczanie przed-
miotów przyrodniczych takie, jakie było wcześniej. 
To oczywiście, o czym mówił pan senator, dotyczy 
też pytania, które się tutaj pojawiło, o koszty. Koszty 
niestety są takie, a przewlekanie zmian… To jest po 
prostu kosztowne, dlatego że obecny system nie speł-
nia oczekiwań, jakie ma duża część społeczeństwa. 
Niestety to dotyczy właśnie tego, o czym mówił pan 
senator, a więc faktycznie zlikwidowania nauczania 
w pełnym wymiarze przedmiotów przyrodniczych, 
bo ich praktycznie w liceum się nie naucza, poza 
zakończeniem podstawy programowej w I klasie LO. 
Czyli odwlekanie zmiany tego systemu jest po prostu 
kosztowne i na te koszty po prostu nie możemy sobie 
pozwolić. To jest najważniejsza przesłanka dokonania 
zmiany.

Oczywiście ja chcę też powiedzieć, że w ramach 
tej zmiany i jej finansów nastąpi też zmiana finanso-
wania, jeżeli chodzi o 6-latki, a więc te dzieci, które 
będą w systemie obowiązkowego rocznego przygoto-
wania. A ostateczna wersja tej zmiany będzie oczy-
wiście razem z subwencją i budżetem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Przypominam, że pytania mają dotyczyć rozpatry-

wanej ustawy, a nie całej reformy oświatowej.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, nie zapisuj się.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale jak już przy-

szedłem…)

wyrazi negatywną opinię do projektu organizacyjne-
go. Jaki jest w tym zakresie stan prawny?)

Opinia musi być pozytywna, bo arkusz musi być 
zgodny z przepisami, z prawem, tzn. musi być zgod-
ny z ramowym planem nauczania i musi być zgodny 
z kwalifikacjami nauczycieli. Trudno sobie wyobrazić 
sytuację, że byłby taki moment, w którym ktoś, kto 
nie ma kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu, 
by nauczał. Ale o tym też mówiła pani senator spra-
wozdawca, że kiedy istniał ten zapis w poprzednim 
rozwiązaniu legislacyjnym, chodziło o to, aby zwró-
cić na pewne rzeczy uwagę i nanieść odpowiednie 
poprawki. O tym zresztą była mowa. Dlaczego? Otóż 
czasami niestety występowały błędy, ale oczywiście 
one mogły być daleko idące… np. tam, gdzie mogły 
być kwestie dotyczące czy liczby godzin w cyklu na-
uczania, czy kwalifikacji nauczycieli.

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

Łyczaka.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Tak się złożyło, 

że ja miałem przyjemność być na spotkaniu z panią 
minister w Toruniu. Spotkanie odbyło się w bardzo 
dużej sali, gdzie było około 500 osób – byli głów-
nie dyrektorzy szkół i nauczyciele, samorządowcy, 
kuratorzy. Siedząc tam w środku miałem doskonałą 
okazję, żeby obserwować reakcję, jaką wywoływała 
prezentacja założeń reformy przez panią minister. Ta 
prezentacja była co kilka minut przerywana, ale była 
przerywana brawami, nie gwizdami – podkreślam – 
ale brawami. To jest dowód na to, Panie Ministrze, 
że Polacy oczekują jak najszybszego wprowadzenia 
reformy. Po zakończeniu prezentacji pan Broniarz, 
który, jak się okazało, również był na sali, wybiegł 
i do kilkudziesięciu osób zgromadzonych przed salą 
zaczął wygłaszać przemówienie tej treści, o której 
tutaj już mówił jeden z moich poprzedników. Chcę po-
wiedzieć, że Polacy czekają na jak najszybsze wpro-
wadzenie tej reformy, bo chcą, ażeby dzieci polskie 
otrzymały dobre, porządne i solidne wykształcenie, 
wykształcenie głęboko patriotyczne, bo jak wiemy, 
poprzednia ekipa…

(Senator Leszek Czarnobaj: A gdzie pytanie, Pani 
Marszałek?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

…naukę historii zredukowała do minimum.
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A kwestia zmiany systemu egzaminacyjnego jest 
niezwykle ważna. Chciałbym tylko powiedzieć, że 
jedną z możliwości przyspieszenia jest wprowadzenie 
e-oceniania. Ono w tej chwili odbywa się przy części 
egzaminów gimnazjalnych. Inaczej mówiąc: nauczycie-
le egzaminatorzy przed monitorem komputera u siebie 
w domu oceniają prace. To oczywiście jeszcze bardziej 
obiektywizuje wynik, dlatego że egzaminator sprawdza, 
w cudzysłowie, tylko swoje zadanie. Czyli nie widzi 
całości i nie ma tzw. efektu halo, to jest brania pod uwagę 
całego arkusza do oceny danego punktu. Byłby to też 
dobry sposób, żeby ominąć taki polski wkład w system 
egzaminacyjny, który nazywa się efektem miłosierdzia. 
Pojawia się on wtedy, gdy zbliżamy się do tego magicz-
nego punktu 30%. To jest oczywiście jedna rzecz.

Druga, która by to pozwoliła przekształcić, to jest 
kwestia dotycząca zmiany egzaminów zawodowych. 
Ten system egzaminacyjny funkcjonuje razem, a re-
forma szkolnictwa zawodowego powinna wyprowa-
dzić ostatecznie system egzaminowania z Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. To byłby najbardziej pożądany 
element. Te przedmioty, które są ogólnokształcące… 
Wtedy faktycznie egzaminowanie, ocenianie czy spraw-
dzanie byłoby sprawniejsze. Oczywiście kwestia całego 
systemu, jego funkcjonowania też była obiektem debaty. 
Ta zmiana też będzie następować. Nie wiem, czy to pana 
senatora satysfakcjonuje, ale powiem, że na razie nie ma 
jakiegoś cudownego sposobu na to, żeby to przyspieszyć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan profesor Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Przepraszam, 

wyszedłem na chwilę, takie tutaj emocje mną powodo-
wały. Muszę powiedzieć tak: co najmniej 6 razy padło 
pytanie o konsultacje społeczne, chociaż pan minister 
niezwykle precyzyjnie nam o tym opowiadał. W zasa-
dzie główna oś tych pytań w końcowym etapie dotyczyła 
tego, czy były konsultacje na temat projektu rządowego. 
Jednak w Sejmie nie było konsultacji. Pytanie, czy Sejm 
ma obowiązek takie konsultacje prowadzić i czy rząd 
odpowiada za konsultacje, które ma prowadzić Sejm. 
W końcu to są pytania do pana ministra. To oczywiście 
są pytania raczej retoryczne. Nawet padły tutaj takie… 
Imputowano panu ministrowi, że może specjalnie wpro-
wadzono to w Sejmie, żeby ominąć te konsultacje. No, 
trochę to jest nieładne. Pan minister oczywiście w odpo-
wiedzi na moje pytanie może po raz siódmy powiedzieć, 
że 60 podmiotów było konsultowanych, że 7 czy 9 opinii 
wpłynęło, ale jest pytanie, czy rząd odpowiada za kon-
sultacje Sejmu i czy Sejm ma obowiązek prowadzenia 
takich konsultacji. Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Nie ma obowiązku.)

Proszę o zadanie pytania… Nie ma pana profesora 
Wiatra…

To pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę o pytania, na wystąpienia będzie 

później czas w dyskusji.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dzień dobry. Witam serdecznie.
(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękujemy.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Dopiero przyszedł?)
Mam pytanie do pana ministra dotyczące takiej kwe-

stii, czy w przyszłości… Bo rozumiem, że jeżeli chodzi 
o procedury, o możliwości odwołania się od wyniku 
egzaminu, to w tej chwili ten projekt ustawy je daje.

A czy w przyszłości będzie możliwość takiej 
zmiany systemu, który jest obecnie, żeby szybciej 
były znane wyniki matury? Bo od maja, kiedy są 
matury, do 5 lipca tego roku to jest dość długi okres.

(Senator Stanisław Kogut: Pan minister mówił.)
Dość traumatyczny dla maturzystów, ponieważ 

tych wyników nie znają. Czy nie można by było tego 
przyspieszyć? Nasze roczniki miały wyniki matury 
niejako a vista i…

(Senator Leszek Czarnobaj: Było to znane.)
(Senator Jan Rulewski: Minuta.)
Było to znane. I mniej więcej każdy mógł w swoich 

strategiach… Jak wybierał jakieś dalsze kształcenie 
czy miał jakieś inne plany życiowe, to przynajmniej 
miał jasność sytuacji. W tej chwili jest ten okres ocze-
kiwania. Mówię to w imieniu 280 tysięcy tegorocznych 
maturzystów, którzy tę traumę po prostu przeżywają…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
I czy resort planuje jakieś przyspieszenie, uspraw-

nienie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 

Senatorze…)
…udrożnienie tych procedur? Chodzi o to, żeby 

wyniki…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
…i reguły gry były wcześniej znane. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Jeżeli chodzi o kwestię kolegium arbitrażu, to 

oczywiście od następnego roku, od tej sesji egzaminu 
maturalnego będzie fotografowanie.

(wicemarszałek M. Koc)
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żeby był czas na wszystko. Chodzi o to, żeby okre-
ślone podmioty mogły się odwołać, tzn. żeby do tego 
mógł się ustosunkować dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, żeby od decyzji dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej i przekazania tego faktu mógł 
się odwołać absolwent maturzysta czy, w przypadku 
innego egzaminu, rodzic, żeby można było wnieść 
w odpowiednim trybie i czasie odwołanie i żeby moż-
na było to odwołanie merytorycznie rozpatrzeć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Wach… 
Przepraszam, Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, ja nie będę pytał o samorządy, 

o koszty, które mniej więcej, jak wynika z tych wy-
powiedzi, będą musiały ponieść samorządy. Nie będę 
pytał o te matury branżowe – bo coś takiego też się 
tam pojawia – czy matury licencjackie… chyba coś 
takiego. Ale, Panie Ministrze, konkretne pytanie, od-
nośnie do konkursów na dyrektora. Jeżeli nie zgłosi 
się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zo-
stanie wyłoniony żaden kandydat – coś takiego miało 
miejsce wiele razy i wzbudzało kontrowersje – to 
kto, po omawianych tu zmianach, będzie powierzał 
pełnienie funkcji dyrektora? Czy tu się coś zmie-
niło? Czy będzie tak jak dotychczas, czy nastąpiła 
jakaś zmiana? To też jest pytanie samorządowców, 
oni twierdzą, że następuje tutaj zmiana. Prosiłbym, 
żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Ta zmiana wynika z poprawki wniesionej 

w Sejmie. Tak że w tym zakresie nastąpiła zmiana. 
W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu na stano-
wisko dyrektora… Zapis jest taki, że organ prowadzą-
cy w porozumieniu z organem nadzoru powierza… 
Tak więc zmiana polega na tym, że nie sam organ 
prowadzący, tylko w uzgodnieniu w organem nad-
zoru, czyli kuratorem oświaty.

Senator Piotr Florek:
Czyli w uzgodnieniu, jak rozumiem…
Mogę dopytać?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
To, co ciążyło na tym procesie legislacyjnym – ina-

czej mówiąc, liczba podmiotów, która w tych konsul-
tacjach uczestniczyła, i te działania, które dotyczyły 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
– to wszystko zostało przeprowadzone. Nie ma też 
żadnej opinii, która by mówiła, że zmiany wprowa-
dzone przez Sejm są niezgodne z prawem. Oczywiście 
poprawki były dziełem posłów. I tak jak powiedzia-
łem, stanowisko rządu było przychylne wobec zmian, 
które do ustawy wprowadził Sejm.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam jeszcze króciutkie pytanie, 

jeżeli chodzi o bardzo dobry, wprowadzony proces 
możliwości odwołania od wyników matur. 

Czy pan minister mógłby powiedzieć, czy były 
szacunki dotyczące długości procesu odwoławczego 
aż do całkowitego uprawomocnienia decyzji?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Oczywiście. To wynika z zapisów, które znajdują 

się w ustawie. I oczywiście było to też pewnym wyjąt-
kowym elementem, więc bardzo staraliśmy się tak to 
doprecyzować, żeby te działania trwały jak najkrócej. 
No, ale niestety są pewne procedury, które mówią 
o tym… Wyniki maturzyści dostaną 5 lipca, potem 
muszą się z nimi zapoznać, muszą ewentualnie mieć 
wgląd do tego, co jest w okręgowej komisji, a przecież 
okręgowych komisji nie ma w każdym województwie, 
czyli muszą niestety dojechać do okręgowej komisji, 
muszą mieć czas na to, żeby w sposób precyzyjny 
się odwołać. Niestety, ten proces jest czasochłonny. 
Potem należy powołać arbitrów, gdyby taka była ko-
nieczność. To wszystko zajmuje niestety prawie 2 
miesiące, czyli jest to długi proces, ale i tak najkrótszy 
z możliwych. Po bardzo wielu konsultacjach czy wy-
liczeniach, które prowadziliśmy wspólnie z Centralną 
Komisją Egzaminacyjną, udało się ustalić taki okres, 
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(senator P. Florek) wania arkuszy jest oczywiście kwestią powierzenia 
tych zadań odpowiednim wizytatorom o odpowied-
nich kwalifikacjach i kompetencjach, którzy będą te 
arkusze weryfikować. Tak że tutaj nie ma żadnego 
zagrożenia. 

Zresztą to samo dotyczy poszczególnych kurato-
rów oświaty. Gdyby patrzeć na to pod kątem czysto 
personalnym, pod kątem kwalifikacji osób, które 
znalazły się na wspomnianych stanowiskach… Tak 
jak powiedziałem, ich kompetencje w gruncie rzeczy 
daleko wykraczają poza te, które formułuje w tym 
względzie sama ustawa.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Wiesław Dobkowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pytania moich poprzedników do-

tyczyły szczegółów związanych z ustawą. Ja chciał-
bym dopytać, żeby ojcowie czy dziadkowie dzieci 
wiedzieli dokładnie. Uczniowie których klas w roku 
szkolnym 2016/2017 będą objęci rozpatrywaną dzisiaj 
ustawą? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy jeżeli dyrektor wyłoniony 
w konkursie w trakcie kadencji się nie sprawdza, bę-
dzie możliwość… Nie sprawdza się w takim sensie, 
że np. uprawia jakąś prywatę, jest niesprawiedliwy, 
stosuje nepotyzm, sitwy tworzy itp. Czy w takiej sy-
tuacji jest możliwość odwołania takiego dyrektora? 
Kto to może zrobić i jaki sposób? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Procedowana ustawa w roku szkolnym 2016/2017 

ma znieść sprawdzian. On ma zostać zastąpiony dia-
gnozą w klasie I gimnazjum. Zmiany proponowa-
ne przez panią minister mają wejść w życie w roku 
szkolnym 2017/2018.

Wracając do tamtej… Kwestia opiniowania arku-
szy, kwestia konkursu na dyrektora i jeszcze jeden 
element, dotyczący oceny dyrektora szkoły… Prócz 
tego ustawa niczego nie zmienia, nie wychodzi poza 
to, co jest zapisane w systemie oświaty do tej pory.

Jak rozumiem, w uzgodnieniu z kuratorem… 
Czyli jeżeli kurator nie wyrazi zgody, to organ pro-
wadzący niestety, ale nie może powołać, tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Musi to być w uzgodnieniu.
(Senator Piotr Florek: Okej. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję. 
Pan senator Andrzej Misiołek.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja wrócę jeszcze do kwestii zwią-

zanych z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych 
przez kuratorów.

Otóż państwo kilka miesięcy temu wprowadzali-
ście zmianę do ustawy o systemie oświaty. Wyraźnie 
obniżyliście wówczas wymogi stawiane kuratorom. 
Akurat kurator nie musi mieć ukończonych studiów 
z zarządzania w oświacie. I związku z tym dochodzi 
do trochę paradoksalnej sytuacji. Bo każdy dyrektor 
szkoły musi mieć przygotowanie pedagogiczne i musi 
mieć ukończone studia podyplomowe z zarządzania 
w oświacie. I on przygotowuje arkusz organizacyj-
ny. Następnie ten arkusz trafia do kuratora, który 
potencjalnie nie musi być specjalistą od zarządzania 
w oświacie. I tenże kurator opiniuje taki arkusz. Jaki 
jest sens takich działań? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Jeżeli chodzi o kuratorów oświaty wyłonionych 

w konkursie, to zdecydowana większość z nich ma 
bardzo duże doświadczenie, bardzo duże kompeten-
cje. Część z nich była kuratorami oświaty, dyrekto-
rami szkół. Tak że mają daleko wyższe kwalifikacje 
i ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę szkół. 
Zadaniem kuratora jest tak naprawdę rozpatrywa-
nie… czy prowadzenie na terenie województwa tego, 
co jest polityką oświatową państwa. A kwestia opinio-



157
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

obszerna, bo ma aż 94 strony. Pierwotnie w zało-
żeniu tej ustawy miała być likwidacja egzaminu po 
VI klasie – to się prawidłowo nazywa sprawdzian 
– oraz odwołanie od oceny maturalnej do Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ale potem oczywiście 
to się rozrosło, pojawiło się wiele obszarów, tutaj jest 
mowa o 14 najważniejszych grupach, a są jeszcze 
inne sprawy.

Dużo mówiono dzisiaj na temat zwiększenia 
uprawnień kuratora. Ja muszę powiedzieć, że mnie 
martwi to, jak panie i panowie senatorowie tak wy-
biórczo czytają zapisy prezentowanych ustaw. Myślę, 
że przykład konkursu na dyrektora jest tu bardzo 
dobry, bo wiele osób pytało, dlaczego kurator będzie 
miał 3 przedstawicieli zamiast 2, ale nie usłyszałem 
pytania, dlaczego rodzice będą mieć 2 przedstawicieli 
zamiast 1 i dlaczego nauczyciele będą mieli 2 przed-
stawicieli zamiast 1. Więc patrzmy całościowo. A to 
jest ta sama materia, to jest ta sama komisja konkur-
sowa, nagle 3+2+1+1 zmieniło się w 3+3+2+2 i jeszcze 
związki zawodowe. A przecież wiemy, bo do nas, do 
senatorów przychodzą takie głosy – skrót myślowy: 
przychodzą głosy – przychodzą osoby z głosami, że 
czasami samorządy nadużywają przewagi w tych ko-
misjach. Więc bądźmy tutaj… Miejmy miarę.

Proszę państwa, nie ma wątpliwości, że do-
bro dziecka, że kapitał ludzki to są bardzo ważne 
sprawy. Tu padły takie sformułowania, że nastąpiło 
doganianie, że poprawiły się statystyki, że mamy 
świetne efekty testów PISA. Proszę państwa, a proszę 
zapytać rektorów wyższych uczelni. Ja uczestniczę 
w posiedzeniach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, uczestniczę w posiedzeniach Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w posiedze-
niach senatów wyższych uczelni. Tam panuje prze-
rażenie w związku z tym, jak obniżył się poziom 
kandydatów na studia. Wprowadza się rok wyrów-
nawczy i mówi się, że nastąpiło uczenie – znowuż 
kolokwializm – pod testy. Jednocześnie nauczyciele 
tymi zmianami prawnymi zostali zmuszeni do wpro-
wadzenia ścieżek. Mówiliśmy w tej Izbie już paro-
krotnie o tym, że jest 1 lekcja historii, a ja zawsze 
z tej mównicy dopowiadałem, też parokrotnie, że jest 
1 lekcja fizyki, 1 lekcja chemii.

Więc to pełnoformatowe, 4-letnie liceum, z do-
brym, klasycznym programem jest polskiej edukacji, 
polskiej młodzieży i przyszłym pokoleniom, które 
mają świadczyć o rozwoju, mają rozwijać kulturowo 
i gospodarczo nasz naród i państwo, po prostu nie-
zwykle potrzebne. Nie możemy czekać, aż będzie cała 
nowa wizja, tylko te programy już, w przyspieszonym 
trybie trzeba zmienić.

Padały tu słowa troski o wkład samorządów w bu-
dowę gimnazjów, o miejsca pracy dla nauczycieli. 
Oczywiście mamy taką nadzieję, a ja powiem, że 
mam takie przekonanie, że te zmiany będą następo-

Senator Wiesław Dobkowski:

Pan mnie chyba nie zrozumiał. Mnie nie chodzi 
o to, kiedy będą wprowadzone zmiany – ja wiem, że 
w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie których klas 
w roku szkolnym 2016/2017… Których uczniów to 
dotyczy? We wrześniu 2016 r. uczniowie będą w róż-
nych klasach. Która klasa będzie objęta tą ustawą? 
Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Maciej Kopeć: W roku szkolnym 
2016/2017…)

Będą tacy, którzy w roku szkolnym 2016/2017 
będą np. w klasie III albo IV. Która klasa będzie ob-
jęta tą ustawą?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
W roku 2016 nic się nie zmienia, a to, co nastąpi 

w roku szkolnym 2017/2018 będzie dotyczyć tych, 
którzy skończą klasę VI. Oni przejdą do klasy VII 
nowo utworzonej szkoły, taka jest planowana zmiana. 
Ja bym nie chciał w tym momencie wnikać w to, co 
zostało ogłoszone. W momencie, kiedy pojawi się 
ustawa dotycząca ustroju szkolnego… Koncepcja jest 
taka, żeby nie zmieniać po raz kolejny ustawy o sys-
temie oświaty, zresztą państwo senatorowie o tym 
mówili, tylko wprowadzić ustawę o ustroju szkol-
nym. Jak ona się pojawi, to będziemy mogli mówić 
o konkretnej zmianie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. 

Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na pytania 
zadawane przez państwa senatorów.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana… Nie ma pana 

marszałka.
Pan profesor Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i panowie 

Senatorowie!
Cóż powiedzieć… Miało być krótko, bo jest późno, 

ale w trakcie zadawania pytań dopisywałem kolejne 
sprawy, które chciałbym poruszyć.

Jest to niewątpliwie ważna ustawa, ponieważ do-
tyczy oświaty. Oświata obejmuje swoim zasięgiem 
rzeszę dzieci i młodzieży, którzy są przyszłością 
naszego narodu i państwa. Ustawa jest wyjątkowo 
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(senator K. Wiatr) wanych w skrócie budową społeczeństwa informa-
cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W Polsce 
jednym z ważnych elementów tych przemian ma być 
plan pana premiera Morawieckiego. Nie ma wątpli-
wości, że rola szkoły, że edukacja i wychowanie 
ucznia, a także funkcjonowanie rodziny i państwa… 
Mogę tu przywołać w połowie zdania naszą uchwa-
łę o budowie atmosfery wychowawczej, o zgodzie 
społecznej w tym wychowywaniu. Są to niezwykle 
istotne elementy, które zadecydują nie tylko o tym, 
jaki będzie produkt krajowy brutto w przyszłości, 
jakie będą zarobki i przychody rodzin w kolejnych 
latach, ale także o tym, jaki będzie rozwój społecz-
ny, gospodarczy i kulturowy naszego społeczeństwa 
i państwa. Dlatego liczymy na dobre zmiany. Prosimy 
o dobre zmiany. A nie mam wątpliwości, że ta ustawa 
– chociaż jest trudna, bo składa się z ponad 18 puzzli, 
18 dużych i jeszcze kilku małych – jest bardzo po-
trzebna, prostuje wiele spraw na etapie przejściowym. 
Tak że bardzo prosimy o dobre zmiany. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Teraz proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
„Dobre zmiany” to hasło, pewien wytrych. 

Popatrzmy, jak wyglądają te dobre zmiany, do czego 
zmierzają. Dobre zmiany tzn. centralizacja, centra-
lizacja wszystkiego, podporządkowanie czynniko-
wi rządowemu, przesuwanie kompetencji samorzą-
dów na poziom organów rządu. To się dzieje także 
w oświacie już od pewnego czasu. Ustawa z czerw-
ca podporządkowuje kuratorów ministrowi edukacji 
narodowej. Została zlikwidowana zasada konkursu 
na kuratorów. Mamy teraz proste wskazanie, proste 
mianowanie. Jak to się odbywa, to akurat na Pomorzu, 
w Gdańsku można było zobaczyć. Nie jest to wprost 
likwidacja konkursów, ale zasada, która została wpro-
wadzona, jest zasadą, która mianowanie kuratorów 
w zasadzie oddaje w ręce ministra. Jednocześnie trwa 
wymiana polityczna kuratorów. Zdaje się, że wszyscy, 
powiedziałbym, starzy kuratorzy już zostali odwoła-
ni. Ja rozumiem, źle wykonywali swoje obowiązki, 
fatalnie. Stan oświaty, o którym słyszałem, jest chy-
ba porównywalny ze stanem armii ocenianej przez 
PiS. Słyszałem od ministra, że w zasadzie nie mamy 
armii, że w ogóle nie mamy armii i nie mamy czym 
się bronić. To skąd te 12 tysięcy żołnierzy w cza-
sie największych manewrów? Skąd oni się wzięli? 

wały z szacunkiem dla dzieci, z szacunkiem dla rodzi-
ców, z szacunkiem dla nauczycieli, z troską o miejsca 
pracy nauczycieli. Pan minister o tym tutaj zresztą 
już mówił.

Oczywiście ważną sprawą jest to, że 5 lipca będą 
wyniki matur i że ta ustawa umożliwi robienie zdjęć 
tych prac. Tutaj też było wiele pytań w tej sprawie. 
Nie mam wątpliwości, że to jest krok ku większej 
transparentności.

My dzisiaj na posiedzeniu komisji przy okazji 
omawiania kolejnej ustawy o szkolnictwie wyższym 
mówiliśmy na temat kodów open source w oprogra-
mowaniu, o tym, że to jest bardzo dobra metoda, tak 
jak kamery w lokalach wyborczych, że ta kontrola 
społeczna jest najlepsza. Pan minister mówił o tym, 
że nie każde odwołanie musi być uwzględnione, ale 
zróbmy to dobrze. Padło pytanie, czy nauczyciel bę-
dzie mógł robić zdjęcia. Rozumiem, że nauczyciel 
czy osoba, która będzie to rozpatrywała, po prostu 
ma dostęp do tej pracy. Chodzi o to, że druga strona 
była w sytuacji niesymetrycznej.

Szanowni Państwo! Były głosy na temat założeń 
reformy ogłoszonej przez panią minister w Toruniu. 
Muszę powiedzieć, że mamy złe doświadczenia 
z gimnazjum. Nie chcę oceniać intencji autorów 
tych zmian, to temat na dłuższą rozmowę. Praktyka 
pokazała, że wybór wieku, w którym młodzi ludzie 
przechodzą do gimnazjum, był fatalny. To, że okresy 
edukacyjne, gimnazjum i liceum, są za krótkie, już 
wiemy. Dlatego bardzo czekamy na te zmiany. 

Bardzo się cieszę, że został zrobiony szybki pierw-
szy krok w sprawie 6-latków. Na ten temat też wielo-
krotnie się wypowiadałem z tej mównicy w poprzed-
niej kadencji. Oczekujemy normalności, bo chodzi 
nie tylko o zmiany strukturalne, ale i o programy 
– o czym już wspomniałem – o normalne lektury, 
o rozumienie misji szkoły, misji nauczyciela, roli kul-
turotwórczej szkoły, także małej szkoły. Bo likwida-
cja małych szkół opłaca się w wąskim ujęciu, kiedy 
krąg dotyczący rozważań finansowych jest mały, ale 
jak się patrzy holistycznie na funkcjonowanie spo-
łeczności lokalnej, to można zauważyć, że wygląda 
to inaczej. Ale jest moda na dawanie pieniędzy na 
walkę z patologiami, a na promowanie dobra już nie-
koniecznie. Dlatego cieszę się, że nastąpiła szybka 
zmiana w sprawie 6-latków, że zostały uszanowane: 
podstawowa rola rodziców, pomocniczość państwa 
i prawa konstytucyjne, a nie ‒ jak mówiła pani mini-
ster w Sejmie w odpowiedzi na setki tysięcy podpisów 
rodziców ‒ że jesteśmy zdeterminowani wprowadzać 
te zmiany.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo! Jesteśmy na niezwykle intensywnym eta-
pie rewolucyjnych przemian cywilizacyjnych, nazy-
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, pani marszałek Maria Pańczyk-

Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja w swoim krótkim wystąpieniu chciałabym tro-

chę wybiec do przodu. Wobec tego, o czym tu już 
mówił pan marszałek Borusewicz, i tego, o czym 
mówiła pani minister przed kilkoma dniami, chciała-
bym zapytać państwa, czy to, co nas czeka, jest takie 
ważne. Bo my tu niebawem rozpoczniemy wielką 
debatę. Nie powiem: kłótnię, ale na pewno będziemy 
się sprzeczać o to, czy lepsze są szkoły 6-letnie, czy 
8-letnie, czy zdają egzamin gimnazja, czy absolwenci 
szkół średnich są wyposażeni w dostateczną wiedzę, 
żeby studiować. Będziemy się o to sprzeczać. Ale 
niezależnie od tego, do jakiego wniosku dojdziemy, 
i czy ta proponowana ustawa przejdzie, czy nie, to 
ja mówię jedno: nie system jest ważny, nie system, 
ale nauczyciel. Szkoła, proszę państwa, to nauczy-
ciel. Sami państwo wiecie, że ze szkół znakomitych, 
o znakomitej reputacji, ze szkół znakomicie wyposa-
żonych, szkół, w których są świetne pomoce naukowe, 
gabinety metodyczne, z takich szkół wychodzą tacy 
sobie uczniowie, a jednocześnie z wiejskiej szkoły jak 
burza idzie do następnego etapu edukacji młody czło-
wiek, który nie ma tego wszystkiego, co mają miejscy 
uczniowie. Dlaczego tak jest? Bo szkoła to nauczyciel. 
W tej samej szkole – podam przykład ze swojego śro-
dowiska – w przypadku jednego przedmiotu co roku 
są olimpijczycy, a w przypadku drugiego przedmiotu 
ledwo, ledwo. Nawet jeśli mają dobre oceny, to oceny, 
które otrzymują, wcale nie oddają poziomu ich wie-
dzy. Dlaczego tak się dzieje? Bo szkoła to nauczyciel.

Sami państwo wiecie, dlaczego jeszcze do niedaw-
na – bo już pewnie nie teraz – z taką atencją mówiło 
się o nauczycielach przedwojennych, z przedwojen-
nym stażem i wykształceniem, którzy kończyli zaled-
wie tzw. seminaria nauczycielskie, często dopiero po 
wojnie uzupełniali wykształcenie. Dlaczego? Dlatego, 
że oni emanowali wiedzą i charyzmą. 

Pamiętam, Szanowni Państwo, lata sześćdziesiąte 
ubiegłego wieku. Mój ojciec był kierownikiem – bo 
wtedy nie było dyrektorów – szkoły specjalnej, do 
której uczęszczali rozbitkowie życiowi, 15-, 16-letni 
uczniowie, poranieni przez wojnę, przez otoczenie, 
często przez własnych rodziców. Pamiętam też, że 
w każdą niedzielę, dosłownie w każdą niedzielę, oj-
ciec mnie, dziecko, wsadzał do wiklinowego koszyka 
i z tym koszykiem objeżdżał cały powiat, wszystkie 
miejscowości, z których pochodzili jego uczniowie. 
Jak wyglądały te wizyty? Różnie. Często szczuli nas 

Rozumiem, że w ciągu tych kilku miesięcy zwołał 
ich nowy rząd.

Ta ustawa jest kontynuacją poprzednich ustaw, 
ciągiem dalszym centralizacji. Przewiduje się kontro-
lę kuratorów nad organizacją placówek. Jest różnica 
w zakresie kompetencji do oceny arkuszy organiza-
cyjnych – dotychczas kurator opiniował te arkusze, 
a teraz je zatwierdza. Zdaje się, że pan minister nie 
widzi prawnej różnicy między opiniowaniem a za-
twierdzaniem. Ja tę różnicę widzę.

No i ostatnio ogłoszona decyzja, ogłoszona 2 dni 
po zakończeniu roku szkolnego, kiedy mamy już wa-
kacje, nauczyciele się rozjechali. Pani minister ogła-
sza likwidację gimnazjum i wprowadzenie 8-letniej 
szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego 
technikum. Ja rozumiem, że można mieć wątpliwo-
ści co do tej reformy. Ludzie w moim wieku są przy-
zwyczajeni do systemu, w którym byliśmy – 7 czy 
8 lat szkoły podstawowej, potem 4-letnie liceum albo 
5-letnie technikum – więc to może być nam bliższe, 
ale obecnie funkcjonują gimnazja. One funkcjonują 
nie pierwszy czy drugi rok. Gminy zainwestowały 
w te gimnazja. Nie wszędzie są to szkoły łączone, 
szkoła podstawowa i gimnazjum. Co będzie z tymi 
budynkami, w które gminy zainwestowały? Tutaj 
jest propozycja wywrócenia tego, co było, i tego, 
co jest, do góry nogami. Czy można tak postępować 
z oświatą? Co oznacza to wywrócenie? To oznacza 
dezorganizację, to oznacza problemy nie tylko or-
ganizacyjne, ale problemy z programami, problemy 
z nauczycielami, z których część będzie musiała 
odejść. To nieprawda, że nikt nie odejdzie, proszę 
państwa, nie mówcie takich rzeczy. To jest dla mnie 
jasne.

Ta ustawa przewiduje też ocenę dyrektorów szkół 
przez kuratorów. Dotychczas oceniał organ prowadzą-
cy, czyli samorząd. Teraz dyrektorzy… To jest jeszcze 
jeden element z całej układanki. Nie można co 10 lat 
czy nawet co kilkanaście lat kompletnie przeorywać 
systemu szkolnego. Można go udoskonalać, można 
analizować błędy i je poprawiać, ale nie można robić 
w taki sposób, jaki państwo proponujecie. Likwidacja 
gimnazjum… Gimnazja stanowią jeden z elementów 
systemu szkolnego. Prywatne gimnazja, niepubliczne 
to były inwestycje. Jest 400 gimnazjów katolickich. 
One też ulegną likwidacji. Czyli ten system szkolnic-
twa publicznego, który w dużej mierze koncentrował 
się na wprowadzeniu gimnazjów, się likwiduje.

Więc ja jestem pełen obaw i mówię… Jestem pełen 
obaw, ale nie dziwię się temu. Rząd PiS centralizuje 
i idzie w tym kierunku. Rząd chce wszystko nad-
zorować, także szkołę podstawową czy gimnazjum 
w niewielkiej wsi albo w niewielkim mieście. To jest 
groźne. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) Pani Senator, tak jak powiedziałem, jeżeli pani 
i pani środowisko wierzycie w to, że zwiększając 
nadzór pedagogiczny, poprawicie jakość polskiej edu-
kacji, to jesteście w błędzie, jak wiele krajów zresztą. 
Chcę powiedzieć, że kiedy czyta się dzisiejsze opra-
cowania, to widać, że mądry świat idzie dokładnie 
w odwrotnym kierunku, Panie Ministrze. Dlatego 
tak podchwytliwie pytałem pana, jaki model pan 
wybiera, francuski czy fiński, który jest panu jako 
człowiekowi z dużym doświadczeniem w zakresie 
edukacji bliższy.

Otóż Finowie, którzy 40 lat temu mieli jeden 
z gorszych systemów w edukacji, jeśli chodzi o roz-
warstwienie, umiejętność korzystania z wiedzy itd., 
poszli w kierunku, o którym mówiła pani marszałek 
Pozdziej. Tam podstawą, na której ma się oprzeć edu-
kacja, jest całkowita samodzielność władz samorzą-
dowych i całkowita samodzielność nauczyciela. Ja 
wiem, że nam może jeszcze do tego daleko. Ktoś tu na 
boku mi mówił: słuchaj, gdyby kurator nie sprawdzał, 
to ty wiesz, co by się w szkole działo?

Ja zaraz dam państwu przykład z mojego miasta. 
Ja przez 7 lat, od 1990 r. do 1997 r., osobiście zajmo-
wałem się edukacją. Później oczywiście ją nadzoro-
wałem, ale bezpośrednio zajmowałem się tym 7 lat. 
Pamiętam pierwsze kompleksowe podsumowanie, 
Panie Ministrze, Pani Dyrektor i Pani Senator, nadzór 
pedagogiczny dokonał kompleksowej kontroli szkoły. 
Ja jako człowiek niezwiązany z edukacją z tamtej stro-
ny zawsze miałem taką odpowiedź: ja przeszedłem 
cały cykl edukacji, teraz przechodzą moje dzieci, 
za chwilę będą przechodzić moje wnuki i po prostu 
chciałbym, żeby to nie była szkoła, która idzie w złym 
kierunku, ale aby to była szkoła, która idzie w takim 
kierunku, jak w państwach skandynawskich, szcze-
gólnie np. w Finlandii.

Proszę zauważyć, taki będzie nadzór, 3 godziny 
podsumowania kontroli: gaśnice – dobrze, program 
– dobrze napisany, dzwonki regularnie dzwonią itd., 
a zero informacji o uczniu, zero.

Oczywiście można się zgodzić z tym, co państwo 
tu podajecie, że to, co dotyczy wykorzystania narzę-
dzia, jakim była ankieta, informacja, poszło w drugą 
stronę, jak wahadło, z jednej w drugą. Ja myślę, że 
państwo macie tu sporo racji. Ale polska szkoła dzi-
siaj, mimo różnych błędów, zrobiła olbrzymi krok do 
przodu i nie jest prawdą, jak złośliwi mówią, że stała 
nad przepaścią i zrobiła olbrzymi krok do przodu. 
Polska szkoła dzisiaj w ocenie międzynarodowych 
instytucji jest naprawdę dobrą szkołą. Jak czytam, 
jest również tak, że dzisiaj przedstawiciele Portugalii 
przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak powinno się 
tworzyć gimnazja.

Chcę powiedzieć również taką rzecz, żebyście 
państwo wzięli to pod uwagę, że to nie system tworzy 
jakość edukacji, a już na pewno nie system zwięk-

psami, często o tej przedpołudniowej porze niestety 
spotykaliśmy nie tylko zapijaczonego ojca, ale i pijaną 
matkę. Mój ojciec nie jeździł tam jednak po to, żeby 
rozmawiać z nimi o pedagogice, o wychowaniu, tyl-
ko chciał zobaczyć, z jakiego środowiska wywodzą 
się jego uczniowie, w czym trzeba im pomóc, czego 
może od nich żądać i wymagać. Mówię o tym nie 
po to, żeby dziś kogoś namawiać, żeby przyjął taki 
system zdobywania wiedzy o swoich uczniach, bo 
dzisiaj są inne czasy, bo dzisiaj nie mówi się o za-
wodzie nauczycielskim jako o powołaniu, dziś nie 
namawia się nauczycieli, żeby nie strajkowali… Bo 
mogą strajkować, bo jest demokracja, mimo że dzieje 
im się lepiej, bo nie mają takiego pensum, jakie było 
jeszcze do niedawna, 26 godzin tygodniowo, tylko 
18, bo mają wolne soboty, bo mają płatne zdrowotne 
urlopy roczne. 

Proszę państwa, ja bym dzisiaj na siłę nie mó-
wiła o tym, że trzeba zmieniać system, tylko apelo-
wałabym o to, żeby zamiast coś burzyć, zawalczyć 
o przywrócenie etosu nauczycielskiej profesji. Żeby 
trochę… Zapytają państwo, jak to zrobić. Myślę, że 
trzeba byłoby przede wszystkim zagęścić sito naboru 
do tego zawodu. Bo nigdzie indziej… Właśnie u nas 
utarło się takie powiedzenie: nie powiedzie ci się na 
takim czy takim kierunku, to zawsze możesz zostać 
nauczycielem. Nie tędy droga. To nie jest wyjście 
dla współczesnej polskiej edukacji. Tylko dobrze 
wykształcony nauczyciel jest gwarantem poziomu 
polskiej edukacji. I wierzcie mi państwo, bardzo bym 
chciała, żebyśmy mogli mówić o współczesnych na-
uczycielach słowami poety, który kiedyś napisał tak: 
„Powiadasz: Cóż tam nauczyciel? Jeden z tysięcy sza-
rych ludzi. Nie, to mistrz, który uczy kochać życie, 
jak je w innych słowem budzić”. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
O zabranie głosu proszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Państwo!

Rozpocznę od tego, że chciałbym, jeśli pani mar-
szałek Marysia Pańczyk-Pozdziej pozwoli, podpisać 
się pod tym, co powiedziała.

Teraz kilka słów do tego, co jest przedmiotem 
obrad – szkoda, że nie ma pana profesora Wiatra – po-
wiem kilka słów o tym, co jest przedmiotem państwa 
propozycji, i o tym, w jakim kierunku idziemy.
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Małgorzata Kopiczko: Takie były stare 
konkursy.)

Tak, stare konkursy. A te to będą inne.
Jeżeli chcemy naprawdę uspołecznić szkołę, to 

trzeba pójść w odważnym kierunku: niech przewa-
gę w komisjach konkursowych mają rodzice. Często 
słyszę: no tak, ale rodzice są nieprzygotowani. A czy-
je dzieci tam chodzą, ministra czy kuratora? Nie, 
nasze dzieci. Inwestowanie w nauczyciela, jak to 
zrobili Finowie… Całe 40 lat pracowali nad podno-
szeniem wynagrodzenia, nad szkoleniami, inwesto-
wali w przygotowanie nauczyciela do samodzielnej 
pracy i wdrożyli całkowitą likwidację kuratorium. To 
samorządy wspólnie z rodzicami, bez nadzoru peda-
gogicznego, doprowadzili do stworzenia najlepszego 
systemu edukacji w świecie. Kraj europejski…

(Senator Stanisław Kogut: Skracaj.)
Proszę państwa, obiecałem koledze Stanisławowi, 

że będę skracał. Już pędzę, Stanisławie, niczym 
Pendolino przez twoją miejscowość.

Chcę państwu zadać pytanie, dlaczego nie lubi-
cie samorządów, dlaczego ich nie kochacie. Przecież 
powinniście je traktować jak partnerów. To samo-
rządy zainwestowały olbrzymie pieniądze w eduka-
cję. Samorząd, który nie kocha edukacji, który jej 
nie rozumie, doprowadzi do upadku społeczności 
lokalnej. Tylko inwestycja w dobrą edukację będzie 
skutkowała dobrym rozwojem społeczno-ekonomicz-
nym danej gminy, danego powiatu, danego regionu. 
Samorządom, które tego nie rozumieją, trzeba robić 
lekcje, pokazywać im dobre systemy, które posłużą 
im do podejmowania decyzji związanych z edukacją.

I teraz 2 słowa o Kwidzynie. Przepraszam, że 
posłużę się przykładem mojego kochanego miasta. 
Zajmowałem się przez 7 lat edukacją. W 1990 r. edu-
kacja w Kwidzynie była jedną z gorszych w woje-
wództwie elbląskim, nie mówiąc już o województwie 
pomorskim.

(Senator Kazimierz Kleina: Przesadzasz.)
Postawiliśmy jako samorząd na rozwój edukacji. 

Ta inwestycja trwa do dzisiaj, ten proces jest nie-
przerwany. Od decyzji dotyczących przyznawania 
środków dla szkół odsunęliśmy polityków, nawet 
polityków gminnych. Szkoła kształtowała i kształ-
tuje budżet w zależności od liczby uczniów. Jaką 
rolę powinien samorząd pełnić? Samorząd powinien 
pełnić nie rolę nadzorcy wspólnie z nadzorem peda-
gogicznym – tych nadzorców w szkole jest dosyć – 
tylko rolę tego, który pomaga. Uczeń przychodzący 
do klasy I w Kwidzynie jest badany przez zespół 
współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim; 
w klasie III każdy nauczyciel dostaje opinię o każ-
dym dziecku. Pani profesor, dedykując mi tę książ-
kę, napisała 2 przykładowe opinie, takie sentencje. 
Pierwszą dla nauczyciela, który źle pracował; jego 
uczeń nie potrafił czytać ze zrozumieniem itd. Tak mu 

szonego nadzoru pedagogicznego. To, że państwo ko-
chacie państwo centralistyczne, w którym oto kurator 
jako narzędzie ministra będzie wykonywał nadzór 
i mówił, co jest w szkole dobre, a co złe, jest drogą 
donikąd. To po pierwsze.

Po drugie – tu wybiegnę dalej – kontrolę dotycząca 
organizacji pozarządowych działających w zakresie 
edukacji i likwidację spraw związanych z uprawnie-
niami samorządów w ważnej kwestii wprowadzacie 
państwo starą metodą, a mianowicie taką, że skła-
dacie projekt, najlepszy byłby poselski, ten nie jest 
poselski, składacie projekt rządowy, ale te najbardziej 
kontrowersyjne rzeczy wprowadzacie wtedy, kiedy 
wiele osób z instytucji samorządowych albo jest na 
urlopie, albo wyjechało, w każdym razie te osoby się 
z tym nie zapoznały. Wprowadzacie państwo niby 
drobną zmianę, polegającą na tym, że kurator bę-
dzie opiniował to wszystko, co się dzieje w szkole, 
czyli zatwierdzał, niemal można powiedzieć, arkusz 
organizacyjny.

Proszę państwa, jest to powrót do systemu Polski 
Ludowej. Dlaczego prawdopodobnie tak jest? Często 
podaje się taki argument, zresztą pani senator również 
go tu przywołała, że przecież kiedy dzisiaj pyta się 
dużej części Polaków…

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił panią marszałek, żeby ci dżentel-

meni trochę ciszej tam rozmawiali.
Kwestia ankiet. Duża część Polaków, może na-

wet większość, mówi, że lepsze jest rozwiązanie: 
8+4. Dlaczego? Bo oni taki system pamiętają. Oni 
nasłuchali się, że gimnazjum to jest miejsce, gdzie 
jest agresja. Pani Dyrektor, Pani Senator, pani zna 
opracowania… Największa agresja jest w szkołach 
podstawowych. Panie Ministrze, chyba obydwaj 
to wiemy, a jeśli nie, to uzgodnijmy to. Z wiekiem 
agresja maleje – mniejsza jest w gimnazjach, a naj-
mniejsza w szkołach średnich. To są fakty, którym 
nie można zaprzeczyć. Dlaczego my dzisiaj w Polsce, 
zamiast myśleć o tym, jak poprawić elementy złe – 
wpajanie wiedzy encyklopedycznej, nieumiejętności 
pracy w grupie, brak lidera, brak umiejętności pracy 
z projektem – idziemy w kierunku nadzoru? Oto rząd 
będzie dzisiaj mówił, kto jest dobry, kto jest zły.

Komisje konkursowe. Uspołecznianie… No, 
piękne hasło. W efekcie tej ustawy uspołecznia-
my szkołę, dodajemy przedstawiciela ministra – 
no, bardzo społeczny czynnik – i rodzica… Jeżeli 
przedstawiciel ministra i przedstawiciel związku 
zawodowego Solidarność będą głosowali inaczej, 
niezależnie od tego, co ten dobry kandydat powie… 
Jeżeli ktoś z państwa nie zasiadał nigdy w komisjach 
konkursowych, to ja mogę państwu powiedzieć, jak 
to jest. I tak jest to…



162
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) szybko, nie ma żadnych konsultacji i nikt w MEN 
zdaje się nie przejmować tym, jak to wszystko ma 
działać”. Nie są to pochlebne słowa, a moje pytanie 
wcześniej, Panie Ministrze, o to, z kim to było kon-
sultowane i jakie opinie są do wglądu, też było może 
trochę chybione, ponieważ inny projekt… W zasadzie 
dużo zmian zostało wprowadzonych od czasu, kiedy 
ten projekt trafił do Sejmu w dniu 2 czerwca, bo to był 
projekt, który później się zmieniał. I teraz nie wiem, 
czy te opinie dotyczyły tego pierwotnego wzorca, czy 
tego, który dzisiaj procedujemy. Bo sam pan przyzna-
je, że to są 2 różne wzorce tej zmieniającej się ustawy.

(Rozmowy na sali)
Również niepokoją słowa pana… Ja bym też prosił 

tych 2 dżentelmenów…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Senatorowie, 

proszę o ciszę i o uwagę.)
Z drugiej strony chcę pogratulować, Panie 

Ministrze… Dobry wzór – miasto Kwidzyń, samo-
rządowiec, pan senator na pewno służy pomocą… 
Jeżeli trzeba dowiedzieć się, jak dobrze zrobić szkołę, 
jak zadbać o nauczycieli, o edukację, to pan senator 
chyba zaprasza…

(Senator Leszek Czarnobaj: Zdecydowanie.)
(Senator Kazimierz Kleina: W Łebie lepiej.)
W Łebie lepiej?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 

ucieka. Proszę do rzeczy.)
(Rozmowy na sali)
Ile mamy ośrodków, Panie Ministrze, ile mamy 

samorządów, które wiedzą jak robić dobrze edukację?
Wrócę jeszcze do słów pana Sławomira Broniarza, 

prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego 
już cytowałem, do słów, które też nie są przychylne, 
ale może nie będę już ich powtarzał. To nie jest tak, 
że wszystko i wszędzie można dostosować do tego, 
co państwo sobie wymyślili. Na końcu zawsze jest 
dziecko. Ja też mam dwójkę dzieci i mam dosyć tych 
ciągłych zmian. Dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, 
czy za chwilę, czy za rok, czy za pół roku nie będzie 
kolejnej zmiany ustawy. Bo nauczony doświadcze-
niem, jeśli chodzi o to, co przez ostatnie pół roku 
dzieje się w Sejmie i w Senacie, gdzie wprowadzane 
są kolejne zmiany, jak chociażby w przypadku pro-
cedowanej dzisiaj ustawy o kodeksie postępowania 
karnego, która chyba miesiąc wcześniej była już raz 
omawiana, a dzisiaj do niej wróciliśmy… Boję się, 
jeśli chodzi o te poprawki i o to, co dzisiaj usłysza-
łem, że za miesiąc znowu do tego wrócimy i że po 
wakacjach może się okazać, że nie będzie wiadomo, 
czy 6-latek będzie mógł iść do szkoły, czy będzie tutaj 
swobodny wybór, czy będzie nakaz w tym zakresie 
tylko dla 7-latka, czy pójdziemy w kierunku szkoły 
podstawowej 8-klasowej. Po co to zmieniać? Dzisiaj 
i tak się to sprowadza do tego, że jest 12 lat nauki. 
Bez względu na to, czy to będzie 8+4 w podziale na 

napisała: Droga Pani – z reguły panie uczą w klasach 
I–III – proszę się zastanowić, czy nie warto, żeby pani 
poszła do innego zawodu lub zaczęła się dokształcać. 
I drugi wpis, taka piękna laurka: pani uczniowie na 
pewno będą ludźmi, którzy będą zajmowali czołowe 
stanowiska…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mi-
nęło 10 minut.)

Już kończę, ostatnie zdanie.
Dlatego rolą samorządu jest to, aby pomagać na-

uczycielom, tworzyć program rozwoju, rozwijać szko-
łę, rozwijać to, co dotyczy wyposażenia, ale również 
dawać instrumenty, odpowiedzi na pytanie, czy to jest 
dobra szkoła. Kiedyś byłem wielkim zwolennikiem, 
dzisiaj jestem wielkim przeciwnikiem takiego rankin-
gowania, nadmiernego testowania, a ta ustawa idzie 
w kierunku kompletnej centralizacji polskiej szkoły, 
powrotu niestety naszego kochanego PRL.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. To nieuzasad-

niona konkluzja, naprawdę…
Bardzo proszę, pan senator Robert Dowhan.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę na sali.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Drogi Senatorze!
Postaram się, żeby było krótko. Chciałem powie-

dzieć też coś w tej kwestii, ponieważ ta ustawa do-
tyczy mnie, bo akurat mam dwójkę dzieci w takim 
wieku, więc jakby szachowanie tym, co one będą 
robić, co robią, dotyczy też mnie. Jako rodzic jestem 
za nie odpowiedzialny, więc chciałbym wyrazić tutaj 
swoją opinię, a ona, niestety, nie będzie pozytywna. 
I tak, jak w przypadku wielu rzeczy… jak czasami 
mogę się zgodzić, jeśli chodzi o to, co tutaj się dzieje, 
tak w przypadku tej ustawy niestety nie mogę się 
zgodzić.

Zacznę może od tego, że po raz kolejny zacytuję 
to, co powiedziały 2 osoby, bo to są ważne słowa. 
Pierwszą osobą jest była minister, pani Krystyna 
Łybacka, która powiedziała kilka zdań, nad którymi 
powinniśmy się również zastanowić, jeśli chodzi o to, 
co dalej z tą reformą. Powiedziała tak: „Z reformą mi-
nister Zalewskiej jest ten problem, że na razie mamy 
taką sytuację: ktoś zaprosił nas na ucztę, rozstawił 
zastawę stołową, ale nie wiemy, co zostanie podane. 
Nie znamy żadnej podstawy programowej i trudno 
powiedzieć, jaka to będzie szkoła. Możemy być pew-
ni jednego – chaosu. Zmiany wprowadzane są zbyt 
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(senator R. Dowhan) dostają tylko chłopcy. Dziewczynki są młodsze i nie 
wytrzymują konkurencji. Teraz znowu reforma ma 
objąć ten rocznik. O co chodzi i co mam dalej robić?”. 
Pytają o to matki dzieci, które mają problem, Panie 
Ministrze.

To nie jest tak, że wy na górze, w ministerstwie 
sobie usiądziecie, coś tam napiszecie, później zostaną 
wprowadzone jakieś poprawki, odpowiecie albo nie 
odpowiecie, przyklepiecie, a potem to jest realizo-
wane… Ilu nauczycieli straci pracę? Jest pan mini-
ster pewny, że nikt nie straci pracy? Ja taki pewny 
nie jestem. Co się stanie z tymi budynkami, które 
dzisiaj nie będą potrzebne? Samorządy je będą mu-
siały utrzymywać? Co w tych budynkach będzie się 
działo? A nie lepiej, wykorzystując to, co już jest, 
pójść w kierunku jakichś dodatkowych zajęć, choćby 
sportowych? Bo tego brakuje, bo dzisiaj młodzież 
zamiast ćwiczyć czy uprawiać sport po szkole, gra 
w jakieś gry elektroniczne na iPadach.

Ja będę głosował przeciwko tej ustawie i mam 
nadzieję, że ta ustawa wróci do konsultacji i zo-
stanie zmieniona, a potem być może w innej for-
mie… Odsyłam do kolegów senatorów do Łeby, do 
Kwidzyna po…

(Senator Stanisław Kogut: Wykorzystałeś swój 
czas, 10 minut już minęło, oszukałeś. Teraz pan pro-
fesor Wach, ja go lubię.)

(Rozmowy na sali)
…naukę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach. Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.
(Rozmowy na sali)
I proszę o ciszę.

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mój stosunek do tej ustawy jest również bardzo 

krytyczny, przede wszystkim z takich zasadniczych 
względów. To jest dalsza centralizacja, tak jak w róż-
nych dziedzinach życia, która właściwie nie sprzyja 
oświacie. To jest wzmocnienie roli kuratorów, właści-
wie silny ich wpływ na wybór dyrektorów, co oznacza 
panowanie nad dyrekcjami szkół. To również nie jest 
dla oświaty korzystne.

Jeżeli chodzi o finansowanie przez samorządy, to 
jest w omawianej ustawie taka część, w której defi-
niuje się różne istotne zagadnienia, i to jest zapewne 
poprawne. Ale jaki jest skutek finansowy dla samo-
rządów, tego się nie dowiedzieliśmy. Niemniej jed-
nak można przypuszczać, że ominięcie drugiej fazy 
konsultacji z samorządami działa też w ten sposób, że 

2 szkoły, czy to będzie 4 razy po 3, bez względu na 
to, jak to nazwiemy, to sprowadza się to do 12 lat 
nauki. Może też być 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata 
gimnazjum i 3 lata szkoły średniej, np. licealnej – to 
też jest 12 lat. Czy naprawdę zmiana nazewnictwa jest 
taka ważna, czy to nie jest tylko zmiana dla zmiany? 
Ważne są oczywiście przedmioty i sposób nauczania, 
ważne jest to, aby dzieci znały języki obce, matema-
tykę, fizykę, żeby były choć trochę usportowione. 
Pytanie, co ze szkołami specjalistycznymi, np. tymi, 
które są nastawione na kształcenie klas sportowych. 
Jak w ich przypadku będzie z zachowaniem ciągło-
ści, z podziałem na wiek i z możliwościami dalszego 
rozwoju dziecka? Bo dzisiaj zmieniamy wszystko, 
ale zapominamy, że na końcu jest ten mały człowiek, 
który powinien brać dobry przykład. A dzisiaj on tak 
naprawdę nawet nie wie, jaką szkołę zacznie i jaką 
skończy, nie wie, ile będzie miał lat, jak skończy szko-
łę podstawową czy gimnazjum. No naprawdę dzisiaj 
jest jeden wielki cyrk. Zmiana dla zmiany, tylko dla-
tego, że wcześniej Platforma zmieniła system, i ta 
zmiana się przyjęła, wybudowano tyle gimnazjów, 
nauczyciele się do tego dostosowali, mamy nowe pod-
ręczniki, wypracowany system nauczania i spraw-
dzony model, nikt na niego nie narzeka, chociaż nie 
ma doskonałych programów… No to trzeba dzisiaj 
znowu wszystko zmienić, napisać nowe podręczniki?

Nikt nie odpowiedział na pytanie, ile to będzie 
kosztowało. Panie Ministrze, czy ktoś to wyliczył? 
Czy jest to zapisane w budżecie państwa? Ja takiej 
rubryki nie znalazłem. Jeżeli nie, jeżeli będą na to 
potrzebne kolejne środki, to zadłużycie państwo po 
raz kolejny? Czy podniesiecie podatki? Czy wpro-
wadzicie kolejny podatek, tak jak wprowadziliście 
podatek bankowy, który się dzisiaj nie sprawdza, 
i będziecie wpajać nam, że banki nie podniosą pro-
wizji, a pierwszy prowizję podniósł państwowy bank 
PKO BP? Taka jest prawda. Takich przykładów jest 
multum. I na to nikt nie odpowiedział. Wprowadzać 
zmianę dla zmiany – jak tak można?

Ja przytoczę słowa z listu jednej z matek, który zna-
lazłem w korespondencji. „Moja córka, rocznik 2005, 
właśnie skończyła V klasę. W przedszkolu – pół roku 
horroru. Nadaje się do szkoły czy nie? Kuratorium 
umyło rączki, a my, rodzice, sami musieliśmy podjąć 
decyzję: uciekać przed wyżem i rozpocząć szkołę 
w wieku 6 lat czy zostawić dziecko w przedszkolu 
z dziećmi o rok młodszymi. Pedagog doradziła: jeżeli 
klasa będzie jednorodna wiekowo, puszczać do szko-
ły. Po drodze bałagan z innymi rzeczami. W IV klasie 
zmiana. Klasa 6-latków była najmniejsza i podzielono 
ją pomiędzy pozostałe. Dziewczynki z rocznika 2005 
trafiły do klasy z chłopcami z rocznika 2004. Jest to 
jedyna klasa w szkole, gdzie świadectwa z paskiem 
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(senator P. Wach) bym to przehandlował – i właściwie już bym się nie 
spierał o koszty i bałagan z tym wszystkim związany 
– za wprowadzenie obowiązku szkolnego 6-latków. 
Dlatego że wtedy byłby pewien zysk. Teraz to będzie 
szkoła 8+4 i znowu dzieci będą takie strasznie stare, 
zanim zdobędą jakiekolwiek wykształcenie przed 
studiami.

W moim czasie… Ja zaczynałem, kiedy miałem 
7 lat, mniej więcej w takim systemie, jaki teraz pro-
ponujemy. Tylko że wówczas było 7 lat podstawówki. 
I to było mniej więcej tak samo. Ale w przypadku 
obowiązkowego rozpoczynania w wieku 6 lat nie 
byłoby takiej straty czasowej i takich nadmiernie do-
rosłych, dojrzałych absolwentów szkoły średniej po 
maturze. Myślę, że na ten temat będziemy jeszcze 
wiele rozmawiali; jak to się skończy, to można przewi-
dywać, ale dzisiaj to zaczęliśmy i ja uczciwie powiem, 
że przehandlowałbym powrót do 6-latków za jednolitą 
szkołę… Jak ona ma się nazywać? Podstawowa?

(Głosy z sali: Powszechna.)
Powszechna, nie podstawowa. Podstawowa to 

była 7-letnia, do której ja chodziłem, a ta będzie po-
wszechna.

Tak że, proszę państwa, właściwie mam do tego 
krytyczny stosunek i podtrzymuję wniosek o odrzu-
cenie ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz proszę pana senatora Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym przypomnieć, że 8 marca 1990 r. Sejm 

podjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Teraz 
to jest ustawa o samorządzie gminnym, ale wtedy 
była o samorządzie terytorialnym. Potem, w 1999 r., 
pamiętamy o tym, powstały też powiaty i duże wo-
jewództwa. No i jesteśmy 25 lat po tej reformie sa-
morządowej i większość z nas ma zaufanie do sa-
morządu. Wie, że samorząd się sprawdził, wie, że 
samorząd dba o każdą złotówkę, wie, że umie wyda-
wać te pieniądze i dobrze się w tych wszystkich spra-
wach orientuje. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, 
gimnazja, to wiemy, kto jest organem prowadzącym. 
Jeżeli chodzi o szkoły średnie, powiaty, też wiemy, 
jak to wygląda. To wszystko jest jakoś poukładane. 
I my teraz próbujemy coś zmieniać. No i pytanie, czy 
w dobrym kierunku, czy w złym kierunku to by szło.

Zacznę od 6-latków. Ja nie mogę się pochwalić, 
że mam syna, co do szkoły chodzi, ale mam wnuka, 
który ma 6 lat i rozpoczyna edukację we wrześniu. 
No i oczywiście cieszę się, że pójdzie, ale wiem, 
że w związku z cofnięciem tej reformy, która była 

samorządy z jeszcze większą przyjemnością pozbyły-
by się finansowania oświaty, pozbyłyby się oświaty, 
która co chwilę się zmienia. I właściwie to wszystko 
zmierza do pełnej centralizacji, i to w sposób zamie-
rzony, w sposób planowy. To wszystko razem… No, 
nie powiedziałbym, że to jest powrót PRL, dlatego 
że to państwa obraża. Nikt tutaj nie ma takiego za-
miaru. Ale to, o czym tu mówimy, to jest organizacja 
państwa, z którą się nie zgadzam. Nie wiem, jak ją 
nazwać. Myślę, że w czasie naszych dalszych reform 
znajdę jakieś określenie. W tej chwili bym to nazwał 
oświeconym feudalizmem, czymś w tym rodzaju. Po 
prostu to wszystko nie zmierza w dobrą stronę.

Ta cała zła ustawa, o odrzucenie której współ-
wnioskuję, zawiera jednak parę dobrych rozwiązań. 
Komisja arbitrażowa jest dobrym rozwiązaniem. Ona 
właściwie powstała chyba po to, żeby zapobiegać pro-
cesom w sądach administracyjnych. Bo pierwsze takie 
procesy już miały miejsce. Tak że akurat wspomniane 
rozwiązanie zapewne będzie działało. Fotografia pra-
cy jest pewnym szczegółem. Dopuszczenie fotogra-
fowania i tej fotografii jako dowodu, jako materiału 
w odwołaniu jest dobrym rozwiązaniem, bo właściwie 
rozstrzyga pewne spory, pozwala zrobić poprawny 
opis. A poza tym wyobrażam sobie, że w odwołaniu 
może być sprawa dotycząca poprawek wnoszonych 
przez ucznia czy też odczytania cyfr albo liter, błędów 
itd. Tu trzeba przyznać, że wspomniane rozwiązanie 
się nadaje i właściwie jest dobre.

Teraz… Jeszcze tylko odnośnie do omawianej 
ustawy. Ja pytałem tutaj o możliwość odwołania ar-
bitra z listy arbitrów przez ministra. Uważam, że ten 
zapis, który jest w ust. 8 w pkcie 1 – „na wniosek 
arbitra” – jest zły, ale to bez wielkiego znaczenia. 
Zły jest dlatego, że powinno być napisane „z powodu 
rezygnacji arbitra”. Bo arbitra można… Chodzi mi 
o to, że jeżeli jest nas kilku arbitrów, to teoretycznie 
jeden może zawnioskować o odwołanie drugiego. 
I zgodnie z ustawą minister powinien go wówczas 
odwołać. To jest błąd.

Teraz ostatnich parę zdań poświęcę kwestii ogól-
nej, która właściwie nie dotyczy ustawy, ale wszyscy 
na ten temat mówią, tak więc ja też sobie pozwolę 
powiedzieć o ogólnej reformie. A związek jest taki, 
że, jak powiedział mój poprzednik, ciągłe zmiany 
w edukacji powodują kłopoty, wydatki i dezorientację 
rodziców.

Jeżeli chodzi o przewidywaną likwidację gimna-
zjów, to powiedziałbym tak: ja bym to właściwie, tak 
się wyrażę, przehandlował. Minister miał tutaj sporo 
racji, kiedy mówił o tym, że od czasów Mirosława 
Handkego, który wprowadzał reformę z gimnazjami, 
wiele realiów się jednak zmieniło. I to jest prawda. 
Ta argumentacja pana ministra jest poprawna. I ja 



165
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator P. Florek) To nigdy nie będzie dobrze funkcjonowało. 
Musimy mieć pewne zaufanie i musimy wiedzieć, 
że samorząd też potrafi, a jeżeli nie potrafi, zrobi coś 
źle, to też jest kontrolowany. Jeżeli uchwały podej-
muje niewłaściwie, to jest wojewoda, który wydaje 
rozstrzygnięcie nadzorcze nad uchwałą i to koryguje, 
poprawia. Więc nie jest tak, że samorząd nie jest pod 
kontrolą. W związku z tym ciężar reformy, tej kolejnej 
reformy spadnie moim zdaniem znowu na samorządy.

A co najbardziej boli samorządowców, z który-
mi rozmawiam? To, że oni dowiadują się gdzieś tam 
z prasy, z gazety o tym, że pani minister w ponie-
działek coś takiego zaproponowała. Tymczasem to 
jest tak ważna, tak zasadnicza zmiana, bo bez sa-
morządów się tego nie zrobi, że takie decyzje należy 
podejmować po konsultacjach, po rozmowach. Na 
ten temat trzeba dyskutować i trzeba to wypracować 
w określonym czasie. Tego nie zrobi się do września 
czy do października. Te konsultacje to będzie tylko 
fikcja konsultacji, nic więcej.

Oczywiście w tej sytuacji, tak jak powiedziałem, 
biorąc pod uwagę to, że ta ustawa po części jest dobra, 
ale mając przed sobą widmo tych zmian, które będą 
dalej postępować… To jest ustawa, która wielokrotnie 
była nowelizowana, ta nowelizacja to znowu ileś tam 
stron tego wszystkiego…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Już kończę, 6 minut minęło. Dobrze.
W każdym razie ja sobie nie wyobrażam, że mo-

żemy popełniać takie błędy, że ciągle możemy do-
prowadzać do jakichś roszad, do jakichś zmian, nie 
do końca przemyślanych.

Dlatego oczywiście jeżeli chodzi o tę ustawę, ja 
również deklaruję, że będę głosował przeciw. I cze-
kam na to, co się stanie jesienią.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ta ustawa jest dobra.)
Powiedziałem, że w części jest do przyjęcia, ale 

nie można wprowadzać zmian teraz, w sytuacji gdy 
we wrześniu czy w październiku będziemy tę ustawę 
korygować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu senatora Andrzeja 

Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Rozpocznę od kwestii, którą już poruszałem w py-

taniach, bo ona będzie stanowiła przykład, podstawę 
do dalszego krótkiego wywodu.

Otóż w projekcie ustawy, nad którym dzisiaj deba-
tujemy, dajemy kolejne uprawnienie kuratorowi, który 

przygotowywana przez wiele, wiele lat… To nie było 
tak jak teraz, że rząd mówi, że za rok zlikwiduje 
gimnazja. To było przygotowywane przez ileś tam 
lat. Szkoły naprawdę były przygotowane. Kurator 
w moim województwie jeździła, sprawdzała, była 
informacja, że 96, 97, 95% szkół jest bardzo dobrze 
przygotowanych do tej reformy. No, przyszły te dobre 
rządy czy, jak to mówimy, dobra zmiana, no i co się 
okazało? Że ta reforma została przewrócona całko-
wicie, do góry nogami.

Teraz zabraliście się państwo do zmian w ustawie 
o systemie oświaty. Oczywiście można pochwalić, 
bo część zmian jest dobrych i pewnie dobrze, żeby to 
weszło w życie, ale to nie są aż tak mocno znaczące 
zmiany. Ewentualnie ta matura, do tej pory nie było 
możliwości… Rzeczywiście dobrze by było, żeby 
można było się odwołać, sprawdzić, zdjęcie zrobić, 
nieważne, jaka będzie metoda, ale żeby był jakiś 
sposób na to, żeby ktoś, kto ma pretensje, mógł to 
zweryfikować… I z tym się możemy zgodzić. Ale 
te inne zmiany, które… Sposób wprowadzenia tego, 
to, co państwo próbujecie zrobić… Ten egzamin to 
jest kwestia dyskusyjna… Ale czy to jest potrzebne? 
Czy w tym momencie trzeba takie zmiany przepro-
wadzać, gdy już wiemy, że w najbliższym czasie 
nastąpi kolejna, i to zasadnicza reforma, o której 
pewnie będzie bardzo głośno, ale pani minister zde-
cydowanie to zapowiedziała? Ona burzy wszystko, 
co do tej pory było stworzone. Samorządy zostaną 
obciążone nowymi sprawami, nowymi zadaniami. 
Ja miałem przedwczoraj okazję rozmawiać z kilko-
ma wójtami, ale jedna pani, z niedużej gminy, mi 
mówi, że ona ma jedną szkołę podstawową, jedno 
gimnazjum, dalekie dojazdy, nauczyciele, którzy 
zostaną zwolnieni z tej szkoły, będą mieli kłopot, 
bo gdzie pójdą do pracy, a wiadomo, że jak będzie 
8-klasowa szkoła, to wypadnie jeden rok. Więc już 
widać, jakie się pojawią problemy organizacyjne. 
Już nie mówię o budynkach, o tym wszystkim była 
tutaj mowa. Przecież nowe, piękne obiekty wybu-
dowane… I, proszę państwa, myślimy, że coś jest 
trwałe, że takie reformy powinno się przeprowadzać 
z dużym wyprzedzeniem, z jakimś planem, a oka-
zuje się, że kolejne zmiany będą proponowane, i to 
w takim tempie, które na pewno zburzy to, co do tej 
pory udało się zrobić.

I to, że nie doceniamy samorządów. Myślę, że 
obecny rząd kompletnie nie ma zaufania do samo-
rządu, dlatego wszystko robi w tym kierunku, żeby 
mieć jak najwięcej wpływu na wszystko. Tu widzi-
my to podejście do dyrektorów, nawet do pełniącego 
obowiązki dyrektora, wszędzie, po prostu wszędzie 
mamy interwencję, wszystko ma być pod kontrolą 
rządową.
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(senator A. Misiołek) Zmiany te są spowodowane licznymi głosami śro-
dowiska oświatowego. Bardzo dziękuję Ministerstwu 
Edukacji Narodowej, na czele z panią minister Anną 
Zalewską, za tak konstruktywną, globalną i mery-
toryczną dyskusję na temat oświaty i spojrzenie na 
polską oświatę.

Odniosę się teraz do kilku kwestii dotyczących 
procedowanej ustawy, tych, które najbardziej mnie 
cieszą.

Po pierwsze, wzmocnienie roli kuratora i nadzoru 
pedagogicznego. Dwa organy szkoły: organ prowa-
dzący i organ nadzorujący – mówimy o nadzorze 
pedagogicznym. Już za nami duża rola kuratorium 
oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej w li-
kwidacji szkół wiejskich, której jestem absolutnym 
przeciwnikiem. Szkoła wiejska jest bardzo często 
sercem danej miejscowości i ośrodkiem kulturalno-
-oświatowym w tej miejscowości.

Po drugie, opiniowanie arkuszy organizacyj-
nych. Opiniowanie, a nie zatwierdzanie, Panie 
Marszałku Borusewicz. Pozwolę sobie przytoczyć 
art. 31 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu woje-
wody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 
oświaty określone w ustawie i przepisach odręb-
nych na obszarze województwa, a w szczególności 
– i teraz pkt 10b – opiniuje arkusze organizacji 
publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół 
i placówek prowadzonych przez ministrów, w za-
kresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane 
przez organy prowadzące szkoły i placówki przed 
zatwierdzeniem arkuszy”. Arkusze zatwierdza 
organ prowadzący, to oczywiste, bo organ pro-
wadzący przeznacza środki na prowadzenie danej 
placówki. 

Dalej. Jeśli chodzi o wzmocnienie roli kurato-
ra, o komisje konkursowe, to już wiele o tym tutaj 
mówiono. Zwiększenie do 3 liczby przedstawicieli 
kuratorium oświaty, ale jednocześnie zwiększenie 
liczby przedstawicieli rodziców i przedstawicieli na-
uczycieli do 2.

Ocena pracy dyrektora szkoły… Ja podkreślę, że 
dyrektor szkoły jest przede wszystkim nauczycielem. 
Nauczycielem się jest, dyrektorem się bywa. Organ 
nadzoru pedagogicznego – stąd ta ocena pracy dyrek-
tora szkoły – w porozumieniu, oczywiście z organem 
prowadzącym…

Kolejna kwestia, bardzo istotna: sprawdzian szó-
stoklasisty. Ja już na posiedzeniu komisji bardzo 
mocno podkreślałem to, że przez wiele lat, kiedy 
byłem dyrektorem szkoły, głośno akcentowałem ko-
nieczność zlikwidowania tego sprawdzianu. On nic 
nie daje, nic nie wnosi. Bardzo często tak naprawdę 
powodował on rankingowanie szkół. Oczywiście ran-
kingowanie szkół jest ważne i istotne, ale w wielu 
aspektach, a nie tylko i wyłącznie w aspekcie suchego 
wyniku sprawdzianu. A niestety bardzo często było 

reprezentuje rząd. Mianowicie kurator ma opiniować 
arkusze organizacyjne. Proszę państwa, mogę powie-
dzieć, że większość ustaw, nie liczyłem, ile to pro-
cent, ale większość ustaw, nad którymi debatujemy 
w tej kadencji, to są ustawy, których osią naczelną jest 
centralizacja państwa. Co to znaczy? To znaczy, że 
przekazujemy mnóstwo kompetencji, które należały 
do samorządu czy innych podmiotów, przekazujemy 
władzę instytucjom rządowym.

To stwarza dosyć niebezpieczną sytuację. 
Spójrzmy, kto to jest, kto reprezentuje rząd. Rząd 
reprezentują urzędnicy. Czyli my zakładamy, pań-
stwo zakładacie, że ci urzędnicy są mądrzejsi od całej 
reszty narodu i że to oni będą mówić, co jest dobre 
i jak należy postępować.

Łamiecie państwo podstawową zasadę państwa 
demokratycznego, państwa prawa, mianowicie za-
sadę pomocniczości. Państwo wkracza tylko tam, 
gdzie obywatele sami nie potrafią lub nie mogą się 
zorganizować. A tam, gdzie obywatele potrafią się 
sami zorganizować, państwo nie powinno wchodzić.

Państwo mówicie: polityka historyczna, poli-
tyka edukacyjna. Ja powiem szczerze, że się boję. 
Wszędzie widzimy politykę, czyli widzimy państwo, 
które nadzoruje obywatela w każdym jego działa-
niu, w każdym, najdrobniejszym działaniu. Ja bym 
chciał, żeby Polska była państwem, w którym jest 
jak najmniej polityki, w którym obywatele czują się 
swobodni i wolni, w którym obywatele decydują 
o tym, co mogą robić. Ja bym sobie bardzo życzył, 
żeby dzieci Polaków mogły chodzić do takich szkół 
i uczyć się według takich programów, jakich życzą 
sobie ich rodzice, a nie według takich programów, 
jakie narzuciło z góry państwo.

(Senator Kazimierz Wiatr: Na przykład referen-
dum.)

Niestety, omawiana ustawa spycha nas w kierunku 
centralizmu demokratycznego, w którym było mi 
kiedyś dane żyć i w którym nie chciałbym już żyć. 
W związku z tym będę głosował za odrzuceniem tej 
ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mikołajczyk. Bardzo proszę.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Niezmiernie się cieszę, że dziś dokonujemy kolej-

nej dobrej zmiany w oświacie, procedujemy zmiany 
w ustawie o systemie oświaty.
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(senator Ł. Mikołajczyk) na chęciach, nie na intencjach, nie na resentymen-
tach, nie na jakichś wspomnieniach o tym, jak było 
świetnie w młodości, tylko patrzeć na to, co będzie 
potrzebne za lat kilkanaście, kilkadziesiąt i na to, co 
robią inni, żeby wyprzedzać, a nie tylko nadążać.

Co do tego przedłożenia – starałem się wypytywać 
i panią senator, i pana ministra, i krzyczałem, że nie 
dostaję odpowiedzi. Nie przedstawiliście państwo 
w przypadku kluczowych rozwiązań żadnych badań, 
żadnych argumentów. Widać wyraźnie, że jeśli chodzi 
o zwiększenie roli kuratorów, to jest to decyzja poli-
tyczna, niepoparta absolutnie żadną potrzebą. Będzie 
tylko komplikowała życie kuratorom i będzie powo-
dowała zatrudnienie dodatkowych ludzi. Nic więcej. 
Nic więcej to nie da ani to z niczego nie wynika.

Jest też kwestia pewnej maniery, pewnego sposobu 
i patentu, który państwo… Nie mówię, że go wymy-
śliliście i nie twierdzę, że poprzednicy tego nie robili, 
ale jest on konsekwentnie stosowany. Otóż po to, żeby 
tych, których my chcemy zapytać rzetelnie o zdanie, 
ominąć w procesie konsultacji, kluczowe zmiany wpro-
wadza się w ostatniej fazie prac w Sejmie. Przecież pan 
minister chyba nie powie, że tych zmian nie popierał, że 
o nich nie wiedział, że się z nimi nie zgadzał? Jestem 
przekonamy i chcę to przekonanie wyrazić, że państwo 
od początku to zamierzyliście. A wprowadziliście po 
to, żeby nie było sprzeciwu tych, na których powinno 
nam zależeć. Tak, ta ustawa wywołuje dzisiaj takie 
emocje, bo procedujemy nad nią kilka dni później, już 
po ogłoszeniu planu zmian generalnych.

Ale uszanuję to, o co pani marszałek prosiła, żeby 
jednak odnosić się przede wszystkim do tego, co tu-
taj jest. Ta ustawa to pewna zajawka tego, do czego 
państwo dążycie. Hasłem, które wiele razy było tu 
powtarzane, jest centralizacja.

Panie Ministrze, mówił pan, że pracuje w edukacji 
tyle lat, więc pewnie pamięta pan czasy, w których i ja 
pracowałem w edukacji. Wtedy szkoły rzeczywiście 
podlegały ministerstwu. Momentami nie mieliśmy 
nawet na kredę, nie było pieniędzy na nic. Były ba-
łagan i nędza. Kiedy zaczął się postęp? Po tym, jak 
szkoły zostały przekazane samorządom.

Otóż centralizacja już była i się nie sprawdziła. 
Nie idźcie tą drogą. Edukacja to za poważna sprawa, 
żeby przekazać ją samym urzędnikom. Edukacja to 
nasze narodowe, wspólne zadanie, do którego potrze-
ba sojuszników; największym z nich jest samorząd 
i to jego trzeba zaprosić. Tym, co jest wadą systemu 
edukacji – nie wiem, czy pani dyrektor się ze mną 
zgodzi – jest właśnie dwuwładza. Już dzisiaj jest dwu-
władza. Gdyby samorządom określono wymagania, 
powierzono nie tylko zarządzanie, administrowanie 
szkołami, nie tylko procesy inwestycyjne, ale rzeczy-
wiście rolę gospodarza i pełną odpowiedzialność, to 
sens kontroli kuratoryjnych byłby większy. Z tym 
się zgodzę.

tak, że na podstawie suchego wyniku rankingowano 
szkoły w danej miejscowości. 

A teraz w kontekście likwidacji sprawdzianu szó-
stoklasisty zwrócę się do pana senatora Dowhana, 
bo pan senator Dowhan pytał o koszty. To m.in. 
12 milionów zł oszczędności, bo tyle ten sprawdzian 
kosztował.

Kolejna ważna kwestia, trzecia, to fotografowanie 
prac i odwołanie się od wyniku egzaminu maturalne-
go. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest istotne 
i bardzo dobrze, że dziś o tym mówimy. A jeśli chodzi 
o fotografowanie prac, to jest to znaczne ułatwienie. 
Przecież każdy uczeń ma prawa wglądu do kartkówki, 
sprawdzianu, pracy klasowej, więc dlaczego nie mógł-
by sfotografować i zobaczyć później swojej pracy. Do 
tej pory oczywiście mógł mieć wgląd do tej pracy, ale 
musiał sobie zanotować lub przepisać to, co zrobił, 
a nie mógł fotografować.

Piąty ważny aspekt, o którym tutaj dzisiaj nie mó-
wiono, ale myślę, że warto też o nim wspomnieć, to 
ułatwienie dla uczniów przybywających z zagranicy. 
To bardzo istotny element tej zmiany.

Kończąc, jeszcze raz chcę podziękować za te 
zmiany, nad którymi dzisiaj tu procedujemy. Chcę też 
podziękować panu senatorowi Dowhanowi za przyto-
czenie tego cytatu, wypowiedzi tej pani, bo przecież 
ta wypowiedź pokazuje wiele na temat wprowadzenia 
6-latków do szkoły. Była duża krytyka tego, co się 
stało. Myślę, że ten głos tutaj wybrzmiał.

Oczywiście jestem za tymi zmianami i będę za 
nimi głosował. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Mojego przedmówcę muszę zaprosić do mojego 

miasta, żeby porozmawiał z tą ponadstuosobową 
grupą rodziców, których dzieci nie dostały miejsca 
w przedszkolach. Gratuluję panu dobrego samopo-
czucia. Takich miejscowości, zapewniam pana, są 
tysiące. A więc to nie jest tak, że w edukacji moż-
na coś zrobić tylko na podstawie swojego własnego 
przekonania. Wszystkie zmiany w edukacji dlatego 
są wrażliwe, że dotyczą przyszłości, i to przyszłości 
tych, na których nam najbardziej powinno zależeć. 
Powinniśmy zatem mieć oczy zwrócone daleko na-
przód i bazować na rzetelnych, porządnych anali-
zach. W całej polityce społecznej – a myślę, że przede 
wszystkim w oświacie – powinniśmy się opierać nie 



168
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(senator M. Augustyn) tysięcy podpisów zebranych przez stowarzyszenia 
i 250 tysięcy podpisów zebranych przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Na tym polega dobra zmia-
na. No i dobra… (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Czemuś nie krzyczał, 
jak wyście rządzili… 2 miliony podpisów…)

(Senator Adam Gawęda: 2 miliony podpisów do 
kosza wyrzuciliście.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mija posiedzenie, które można by nazwać posie-

dzeniem narodowym, podczas którego procedowali-
śmy 3 ustawy, w którym ten przymiotnik się ciągle 
przewijał. Kończymy procedować ustawę oświatową. 
Wśród zmian… Najprawdopodobniej wzmocnimy 
rolę państwa w kierowaniu szkołami, organizowaniu 
życia tej szkoły, w powoływaniu dyrektorów.

(Senator Stanisław Kogut: To dobrze.)
Szkoły będące owocem tych dobrych zmian za 

chwilę zaczną realizować program ujednolicony dla 
całej Polski. Wcześniej procedowaliśmy utworzenie 
Rady Mediów Narodowych, rady, która ma powoły-
wać i odwoływać organy publicznej radiofonii i te-
lewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Powołaliśmy 
ją już dla mediów, których przymiotnik „narodowy” 
zaowocował utratą pracy 172 dziennikarzy… prze-
praszam, 173, bo Jarosław Kret z telewizji gdańskiej 
też stracił pracę. Powołaliśmy też członków Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej. Zrobiliśmy to w stylu 
znanym z dawno minionych czasów. Wszyscy nowo 
powołani członkowie reprezentują jedną partię: Prawo 
i Sprawiedliwość, partię „dobrej zmiany”, która sama 
sobie przyznała monopol na „narodowy” i na „do-
brą zmianę”. Wszyscy powołani nowi członkowie 
Kolegium IPN deklarują gotowość do aktywnego 
kształtowania i do aktywnego udziału w edukowaniu 
młodzieży i Polaków w ogóle, oczywiście w eduko-
waniu w duchu narodowym.

Wysoki Senacie! Mija posiedzenie, na którym, pod 
skądinąd szlachetnym przymiotnikiem „narodowy”, 
będzie realizowana polityka budowania świadomości 
i edukowania Polaków według wzorów jednopartyjnej 
ideologii, tworzenia społeczeństwa nie obywatelskie-
go, na które intensywnie pracowaliśmy przez ćwierć 
wieku, w tym bardzo intensywnie przez minione 8 
lat, a społeczeństwa indoktrynowanego ideologicznie 
w myśl: instytucje z całej Polski łączmy w budowa-
niu jednomyślnego narodu. Mam nadzieję, Wysoki 

Jednak absolutnie nie zgodzę się z wypowiadaną 
tutaj tezą, że odpowiedzialność powinna być dzielona; 
to się nikomu nigdy nie udało i nikomu to nie wyjdzie 
na zdrowie. To jest ślepa uliczka, nie powinno się tego 
robić. Większa rola samorządu, tak jak rzeczywiście 
większa rola rodziców – to powinno być przesłaniem 
generalnych zmian, które powinny zostać wprowa-
dzone. Obawiam się, że te, które państwo przygo-
towujecie – sądząc chociażby po tym przedłożeniu 
– mają zupełnie inny kierunek. Szkoła rzeczywiście 
potrzebuje zmian, dużych zmian, a państwo wcale 
ich nie zapowiadacie.

Była tutaj mowa o tym, że szkoła nauczycielem 
stoi. Czy ktoś temu zaprzeczy? Czy ten nauczyciel 
jest dzisiaj odpowiednio wspomagany?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Jest.)
Czy odpowiednio się o niego dba? Czy jest odpo-

wiednio szkolony? Czy jest odpowiednio wynagra-
dzany? Nie.

(Senator Kazimierz Wiatr: Po 8 latach powinien.)
Wobec tego…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Państwo rządzili 

8 lat.)
Tak. Po 4 latach podwyżek państwo ich nie prze-

widujecie, tylko do poziomu inflacji…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ostatnie miesiące… 

Pan senator mówi o bieżących…)
Szkoda, że włączyliście hamulec.
(Senator Kazimierz Wiatr: Pan mówi o stanie bie-

żącym, Panie Senatorze. Pan sobie wystawia opinię!)
Szkoda, że państwo zaprzestaliście marszu w tym 

kierunku. Trzeba zadbać o uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Przypominałem o tym wiele 
razy. Co państwo robicie?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dbamy, właśnie 
daliśmy szansę…)

Najpierw przyklejacie się do pojęcia „godziny 
karciane”, które obraża dyrektorów i nauczycieli, 
wskazując na to, że oni zamiast uczyć, grali w karty.

(Senator Małgorzata Kopiczko: No nie!)
Proszę państwa, godziny te miały być poświęcane 

na dodatkowe zajęcia, w większości szkół były. Teraz 
tylko „mogą być”, ale nie zwiększa się ich liczby. To 
jest wielka hańba dla polskiej szkoły, że kilkanaście 
procent uczniów dostaje świadectwo przejścia do na-
stępnej klasy, nie opanowawszy materiału. System 
w końcu wypluwa ich na bezrobocie. Tak to wygląda.

Na koniec chciałbym powiedzieć tylko jedno 
zdanie na temat tej generalnej zmiany. Wiele razy 
przychodziliście państwo tutaj z grubymi papiera-
mi i mówiliście: Platforma nie liczy się z głosem 
ludzi, nie słucha ich, zebrano tyle i tyle podpisów. 
Otóż, proszę państwa, informuję państwa, że Prawo 
i Sprawiedliwość zamierza wyrzucić do kosza 200 
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(senator J. Wcisła) do tego, co jest fundamentem: do potrzeb uczniów 
naszego kraju.

Ja musiałem wystąpić i muszę to powiedzieć, bo 
wychowałem się właśnie w takiej rodzinie, że moja 
mama 38 lat pracowała… Ale wtedy, w moim głębo-
kim przekonaniu, był jeden zasadniczy cel, i w tym 
momencie chciałbym to podkreślić. Był, powtarzam, 
jeden zasadniczy cel: niezależnie od tego, w jaki 
sposób kształtowany był system edukacji, zawsze 
obserwowałem w tym działaniu jako mały chłopiec, 
że celem był uczeń, niezależnie od tego, jakie były 
warunki, w których przypadło jej uczyć – uczyła 
matematyki przez 38 lat. I chcę mocno podkreślić, 
że dzisiaj nie mówimy o powrocie. Dzisiaj mówi-
my o tym, żeby sięgać do fundamentów, do tego, co 
jest najistotniejsze, do tego, żeby uczeń przez szkołę 
podstawową, gimnazjum i szkołę średnią – i dobrze 
zorganizowaną szkołę zawodową – był dobrze przy-
gotowany do dorosłego życia, był dobrze przygo-
towany do tego, żeby albo spełniać się zawodowo 
w zakresie swojego dobrego fachu, który otrzyma 
w dobrej szkole zawodowej, albo też kontynuować 
naukę i być traktowany w sposób równy.

Przypomnę zdanie, które zostało opublikowa-
ne przez pana profesora Romana Dolatę, profesora 
Instytutu Badań Edukacyjnych, który mówi wprost: 
„Reforma Handkego miała wyrównać szanse, spra-
wiła jednak, że działają u nas równolegle 2 systemy 
edukacyjne”. To system niewyrównywania szans. 
Dlatego mówimy tutaj o bardzo ważnej kwestii. I ape-
luję, żebyśmy tę ustawę przyjęli. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr. Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Kaziu, masz 5 minut, 

wiesz o tym?)

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

To wystąpienie nie było planowane, ale padają tu 
różne dziwne słowa i ja muszę powiedzieć, że mam 
taki daleko idący dysonans poznawczy. Bo z jednej 
strony słyszę dzisiaj, nawet przed chwilą, nawoływa-
nia do przestrzegania zasady pomocniczości państwa, 
a jednocześnie wyrzucono do kosza miliony podpisów 
o referenda, i ja o tym już dzisiaj mówiłem. Tak więc 
miejmy miarę w tym, co mówimy. Ale tak naprawdę 
to chcę ustosunkować się do wypowiedzi pana sena-
tora Augustyna.

To co pan mówi, to jest szczyt hipokryzji. Nie chcę 
używać innych epitetów… Pan mówi o złej sytuacji 

Senacie, że ta idea, tak, jak cały wysiłek monopartyj-
nego unaradawiania historii Polski, mediów i oświaty 
– jak wysiłek poprzednio ćwiczony w różnych krajach 
i na różnych narodach, w tym na narodzie polskim 
– nie przyniesie oczekiwanych efektów. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gawędę.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Zostałem wręcz sprowokowany do tego wy-
stąpienia, bo uważam, że rozmawiamy naprawdę 
o bardzo poważnych sprawach. Muszę podkreślić, 
że mój poprzednik, który tak mocno podkreślał to, 
że niszczymy, że nie rozmawiamy z samorządem, 
że nie proponujemy, że nie prowadzimy dialogu, tak 
naprawdę zapomniał, że przez 8 lat to poprzedni rząd 
nie słuchał tych, którzy złożyli ponad 2 miliony pod-
pisów, i wyrzucił je do kosza, zapomniał też o tym, 
kto powiedział, że państwo nie istnieje. Ja chciałbym 
się dzisiaj zapytać: kto powiedział publicznie czy 
może nie do końca publicznie, ale w rozmowach, że 
państwo nie funkcjonuje?

(Senator Leszek Czarnobaj: Kaczyński?)
Mówimy o rzeczach bardzo odpowiedzialnych, ale 

przede wszystkim o fundamencie, dlatego że padają 
tutaj słowa, że lekceważymy samorządy, a my tak 
naprawdę jesteśmy otwarci na potrzeby samorządów. 
To w tej ustawie doprecyzowuje się przepisy dotyczą-
ce dotowania przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego szkół oraz placówek niepublicznych. 
Poprzednicy o tym mówili, ale tego nie robili.

(Senator Mieczysław Augustyn: Bo przygotowy-
wali…)

Zarówno w tej ustawie, jak i w zapowiedziach 
zmian my mówimy o konkretach. Przede wszyst-
kim pani minister Zalewska przez ponad pół roku 
konsultowała wszystkie planowane zmiany. To jest 
robione naprawdę w drodze odpowiedzialności przede 
wszystkim za przyszłość naszych dzieci.

Chciałbym tu powrócić do zasadniczej sprawy. 
Oczywiście rząd, ministerstwo, samorząd, w koń-
cu dyrektor szkoły i nauczyciel – wszyscy jesteśmy 
ważni, wszyscy są ważni w tym systemie edukacji. 
Ale fundamentalne jest pytanie, kto jest najważniej-
szy. Otóż najważniejszy jest uczeń. I ta ustawa, i te 
zmiany, i te zapowiedzi tak naprawdę odnoszą się 
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(senator K. Wiatr) słów, nie pierwszy raz i nie tylko dzisiaj, to właśnie 
po to, żeby otworzyć oczy na powszechne zjawisko.

Jeszcze raz pytam – może po raz piąty, może po 
raz szósty – z tego miejsca: Kto nie wie, że jest taka 
sytuacja? Rodzice nie wiedzą, grono pedagogiczne 
nie wie, dyrekcja nie wie, samorząd nie wie, kurator 
nie wie? Wszyscy wiemy, jednak robimy za mało.

A co do tego, że przez te minione lata w trudnym 
dialogu ustalono wieloletni plan podwyżek niesa-
tysfakcjonujących, ale uzgodnionych ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego… I szkoda, że w ostatnim 
roku naszych rządów nie byliśmy w stanie tego kon-
tynuować…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Szkoda.)
…ale przyszła dobra zmiana. Wobec tego rozu-

miem, że mamy prawo teraz my, tak jak państwo 
poprzednio, domagać się, ażeby nauczyciel zarabiał 
dużo, bardzo dużo, ażeby było tak – o czym tutaj mó-
wił pan senator – jak w Finlandii, gdzie pod względem 
zarobków jest to czołówka zarobkujących w kraju. 
I Finlandia jest też w czołówce, jeśli chodzi o efekty 
kształcenia w Europie, a nawet na świecie. Wobec 
tego nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Nie wybie-
lam tego, co było, ale zachęcam do tego, żeby zrobić 
więcej, bo jest do zrobienia, powtarzam, w polskiej 
szkole bardzo dużo.

(Senator Małgorzata Kopiczko: No to zrobimy.)
Nie trzeba nikogo zniechęcać do zaangażowania, 

zwłaszcza samorządów, lecz robić wszystko, by szkole 
przybywało sojuszników, by mogła ona lepiej funk-
cjonować niż dzisiaj.

Tak że mam nadzieję, Panie Profesorze, że po tych 
wyjaśnieniach lepiej rozumie pan moją troskę, moje 
intencje. Nie wiem, czy je państwo podzielacie.

(Senator Stanisław Kogut: Nie podzielam.)
Mój rząd ich nie podzielał, a rzecznik praw dziec-

ka przyznawał, że zjawisko jest na dużą skalę, ale on 
nie ma narzędzi.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Panie Marszałku…)
Proszę, weźcie się państwo do tego, bo, powta-

rzam, jest to rzecz, która nie powinna nam dawać 
spokoju. Warto się w nią zaangażować. Nie wystar-
czy powiedzieć „wszystkie dzieci są nasze”, nie wy-
starczy powiedzieć „chcemy stworzyć jednakowe 
szanse”, trzeba przyjąć zasadę, o którą się tutaj upo-
minałem: że tym, którym rodzina, natura, otoczenie 
dało mniej, system edukacji chce dać więcej. I to na 
pewno jest możliwe, jak się sięgnie chociażby do 
wrocławskich bardzo dobrych doświadczeń w pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Bo samorząd to także miejsce wielu innowacji pe-
dagogicznych.

(Senator Kazimierz Wiatr: A ja się łudziłem, że 
pan przeprosi.)

Jeśli pana zdenerwowałem, to przepraszam.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, nie mnie.)

nauczycieli i o ich zaniedbaniu – po 8 latach rządów, 
które pan wspierał. To gdzie pan był przez te 8 lat?

Pan senator dzisiaj po raz drugi powiedział w tej 
Izbie o systemie, który wypluwa. Panie Senatorze, 
nie wolno tak mówić. Ja już raz panu na to zwróci-
łem uwagę, a dzisiaj rozważam złożenie wniosku do 
komisji regulaminowej – bo tak nie można mówić. 
Kogo system wypluwa? Pytam się pana senatora, 
kogo system wypluwa?!

I chciałem jeszcze tylko uzupełnić, że mówi się 
„we wrześniu zmiany, a kiedy konsultacje?”. No więc 
konsultacje trwały od lutego – mówię oczywiście 
o wypowiedzi pani minister Zalewskiej w Toruniu. 
Tak więc przed ogłoszeniem tej koncepcji było wiele 
spotkań, 16 konferencji wojewódzkich, wiele innych. 
I konsultacje były, tylko jak się nie chce ich zauważyć, 
to się mówi, że ich nie było.

Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję pani minister 
Zalewskiej i rządowi za decyzję w sprawie 6-latków 
i za te zmiany, które procedujemy, za zapowiedź do-
brych zmian strukturalnych i programowych. Bardzo 
za te zapowiedzi dziękuję. To zapowiedzi dobrej 
zmiany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn po raz drugi.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Profesorze, rzeczywiście ma pan rację. 

Byłem tutaj, w Senacie. O losie dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych mówię najczęściej, zawsze 
wtedy, kiedy rozważamy sprawozdanie rzecznika 
praw dziecka. Zawsze używam mniej więcej tej sa-
mej retoryki po to, żeby poruszyć. Widzę, że pana 
to poruszyło. To chyba cel został osiągnięty. Chodzi 
o to, żeby nie przechodzić do porządku dziennego 
nad losem dzieci, które, nie opanowawszy materiału, 
przechodzą do kolejnej klasy i w większości szkół 
nie mogą się spodziewać wystarczającego wsparcia.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Nie zgadza się.)
A nie jest to winą tych szkół ani tych nauczycieli, 

tylko tego, że nie ma dość środków na to, by prowa-
dzić z nimi zindywidualizowaną pracę przy udziale 
fachowców.

(Senator Małgorzata Kopiczko: To nieprawda.)
Te szkoły, które miały te nieszczęśliwie nazywane 

godziny karciane dobrze wykorzystane, informowały 
mnie, że niewiarygodnie dużo można było z tymi 
dziećmi osiągnąć, jeśli rzeczywiście ta praca była 
zindywidualizowana. I to powinno być obowiązkiem 
systemu. To miałem na myśli A jeśli użyłem mocnych 



171
21. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2016 r. 

Komunikaty. Głosowania

ne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 201 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława 
Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić zawarte w druku 

nr 201 Z sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Zdrowia. Komisje na posiedzeniu 
w dniu dzisiejszym, 29 czerwca 2016 r., rozpatrzy-
ły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karne-
go, ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika 
Praw Pacjenta. Komisje przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: komisje nie po-
parły żadnego z przedstawionych wniosków.

W trakcie obrad komisji nastąpiło głosowa-
nie nad autopoprawką do wcześniej zgłoszonej 
poprawki. Autopoprawka ta została przyjęta. 
Ponadto zgłoszono 4 wnioski mniejszości. Bardzo 
proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, panią senator Grażyna Sztark, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie popraw-

ki, na mocy której w art. 1 skreśla się pkt 3 oraz 
skreśla się art. 2, art. 3 i art. 6. To jest pierwsza 
poprawka. 

Poprawka nr 2: w art. 1 skreśla się pkt 5. 
Poprawka nr 3: w art. 1 w pkcie 5, w art. 360 skre-

śla się §2. 
I ostatnia poprawka, poprawka nr 4: w art. 1 

w pkcie 5, w art. 360 §2 dodaje się zdanie drugie 
i trzecie w brzmieniu: „Osoba, która złożyła wniosek 
o ściganie, może wnieść zażalenie na sprzeciw pro-
kuratora wobec jej wniosku o wyłączenie jawności 
rozprawy. Zażalenie rozpatruje sąd”.

Apeluję o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Wniosków o charakterze legislacyjnym nie ma.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zgodnie z decyzją marszałka Karczewskiego ogła-
szam…

(Głos z sali: Jeszcze komunikat.)
Aha, przepraszam.
Proszę o przeczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 

w sali nr 217 odbędzie się posiedzenie połączonych 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia 
w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ogłaszam 2-godzinną przerwę, po której nastąpią 
głosowania.

(Głos z sali: Pół godziny?)
2 godziny. To jest decyzja marszałka.
(Głos z sali: Pół godziny?)
(Głos z sali: 2 godziny.)
Jeszcze raz: ogłaszam 2-godzinną przerwę, zgod-

nie z decyzją marszałka Karczewskiego.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 46  

do godziny 20 minut 46)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia, 
które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspól-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Głosowało 79 senatorów, 25 – za, 52 – przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 ustanawia prawo wniesienia zaża-

lenia na sprzeciw prokuratora zgłoszony wobec po-
stanowienia, którym sąd wyłączył jawność rozprawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 25 – za, 53 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka została odrzucona.
Pan senator Kraska się zgłasza.
Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marszałku, zgodnie z art. 54 §1 ust. 5 

Regulaminu Senatu zgłaszam wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad zgłoszonym 

wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 52 – za, 25 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Mniejszość komisji wnosiła o odrzucenie ustawy; 
druk senacki nr 215 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator 
Zbigniew Cichoń, pan senator Aleksander Bobko, 
pan senator Jerzy Czerwiński, pan senator Andrzej 
Stanisławek i pan marszałek Bogdan Borusewicz. 
Ponadto senator Piotr Zientarski był sprawozdawcą 
mniejszości Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Zdrowia.

Nie słyszę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 25 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że przy-

stępujemy do głosowania nad poprawkami.
Poprawka nr 1 usuwa z ustawy przepisy zmienia-

jące zasady uchylenia tajemnicy lekarskiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 28 – za, 45 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 zmierza do wykreślenia z ustawy 

nowych przepisów regulujących wyłączanie przez sąd 
jawności rozprawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 25 – za, 52 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 usuwa przepis uprawniający proku-

ratora do zgłoszenia sprzeciwu wobec postanowienia 
sądu o wyłączeniu jawności rozprawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Komisji Europejskiej realizacja inwestycji jest prak-
tycznie niemożliwa. Tymczasem z informacji prze-
kazywanych przez Komisję Europejską wynika, że 
nie może ona wydać opinii, gdyż strona polska nie 
dostarczyła dodatkowych informacji, o które Komisja 
wystąpiła w marcu tego roku. W związku z tym pro-
szę o udzielenie informacji.

Po pierwsze, na jakim etapie znajdują się uzgod-
nienia z Komisją Europejską odnośnie do projektu 
budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną?

Po drugie, z licznych wypowiedzi pana mini-
stra i przedstawicieli rządu z okresu od stycznia do 
kwietnia tego roku wynika, że rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej jest w kontakcie z Komisją Europejską i kwe-
stia uzyskania opinii wymaga jedynie drobnych uzu-
pełnień. Tymczasem, według informacji medialnych 
powołujących się na Komisję Europejską, od mar-
ca tego roku Komisja nie otrzymała oczekiwanych 
dokumentów. Jaki zatem jest stan faktyczny? Czy 
Komisja dysponuje wszystkimi danymi potrzebnymi 
do wyrażenia swojej opinii?

Po trzecie, jeżeli Komisja nie dysponuje takimi da-
nymi, to jakimi informacjami Komisja nie dysponuje 
i do kiedy te dokumenty zostaną Komisji Europejskiej 
dostarczone?

Po czwarte, czy brane jest pod uwagę wykonanie 
dodatkowych badań lub raportów środowiskowych, 
a jeżeli tak, to kiedy zostaną wykonane, ile czasu 
potrwają i czy ich przygotowanie zagraża terminowi 
wykonania budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną?

Po piąte, jaki na dzisiaj jest realny termin zbu-
dowania kanału przez Mierzeję Wiślaną? Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pana prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz do 
pani premier Beaty Szydło.

Przedmiotem mojego oświadczenia jest podsu-
mowanie stosunków polsko-niemieckich 25 lat po 
polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

Ocena 25 lat bilateralnych stosunków polsko-nie-
mieckich stała się ostatnio przedmiotem emocjonal-
nych ocen, w których centrum znajdują się niełatwe 
lub niezałatwione problemy, podczas gdy całościowy 
bilans tych lat współpracy pozostaje prawie niezauwa-
żalny. Negocjowanie 25 lat temu traktatu przebiegało 
w niełatwych uwarunkowaniach międzynarodowych. 

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 24 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisje projektem uchwały o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 54 – za, 25 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że po-
rządek obrad dwudziestego pierwszego posiedzenia 
Senatu został wyczerpany.

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w dniach 6 i 7 lipca 2016 r.

Porządek tego posiedzenia został państwu prze-
słany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Proszę bardzo, pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki mor-

skiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
23 lipca 2015 r. polskie władze przekazały Komisji 

Europejskiej dokumentację na temat planowanej in-
westycji, budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, 
w celu wydania opinii o tym projekcie na podstawie 
dyrektywy środowiskowej. Bez pozytywnej opinii 
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(senator K. Kleina) W zakresie pojednania i porozumienia najlepszą 
miarą jest zmiana postawy Polaków wobec Niemców 
oraz Niemców wobec Polaków. 25 lat temu Polska 
była odbierana jako kraj o sporych problemach go-
spodarczych – zresztą takim krajem była – biedny, 
zacofany, budujący dopiero demokrację. Obecnie 
pośród wszystkich skojarzeń z Polską na czołowym 
miejscu znajdują się te pozytywne, związane z na-
szym krajem jako miejscem spędzania urlopów, miej-
scem spotkań i współpracy. Niemcom przychodzą 
na myśl dobrze rozwinięte polskie duże miasta, jak 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, oraz regio-
ny atrakcyjne turystycznie, takie jak Mazury, Śląsk, 
Karkonosze, Pomorze. Wcześniejsze częste skojarze-
nia z negatywnymi zjawiskami, takimi jak skłonność 
do nadużywania alkoholu czy „Polnische Wirtschaft”, 
właściwie zupełnie zniknęły z listy aktualnych sko-
jarzeń z nami.

Sporo na ten temat pisze i pisała w przeszłości pani 
doktor Agnieszka Łada, która publikuje coroczną 
ocenę postaw Niemców wobec Polaków i odwrotnie. 
Ta relacja, to opracowanie, o którym wspominam, 
pochodzi z czerwca 2016 r. Polacy kojarzą obecnie 
Niemcy jako sąsiada, coraz rzadziej w kontekście 
wojny, oraz jako kraj o wysokim poziomie dobrobytu. 
Tradycyjnie w wielu naszych skojarzeniach Niemcy 
wskazywane są jako kraj rozwinięty, o silnej gospo-
darce, dobrej organizacji oraz jako ważny rynek pracy 
dla naszych obywateli. Sama kanclerz Merkel jest dziś 
najczęściej kojarzona w kontekście kryzysu migracyj-
nego, a mniej w kontekście sprawnego polityka, tak 
jak było to wcześniej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

W zakresie współpracy podsumowanie bilansu 
25-lecia jest raczej imponujące. Polska w tym czasie 
przesunęła się z trzeciej dziesiątki krajów partnerów 
gospodarczych Niemiec na pozycję nr 7. Bilateralne 
obroty zbliżają się do poziomu 100 miliardów euro. 
Polscy pracownicy niezwykle wysoko cenią niemiec-
ką obecność inwestycyjną w Polsce, która stworzyła 
dziesiątki tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy, z nowy-
mi w drodze, przygotowanymi przez Volkswagena 
czy Mercedesa. Również niemiecka gospodarka staje 
się powoli atrakcyjnym dla nas miejscem ekspan-
sji zagranicznej wielu rodzimych, polskich firm, jak 
np. Orlen, Comarch, Ciech, Ergis, Kopex, Asseco, 
Boryszew i wiele innych. Niemieccy inwestorzy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…bezpośrednio i pośrednio są głównymi inwe-

storami zagranicznymi w Polsce, a polscy klienci 
chętnie korzystają z niemieckiej oferty handlowej. 
W tym kontekście należy podkreślić, że polscy eks-
porterzy od wielu lat doceniają możliwości niemiec-
kiego rynku, który choć jest bardzo wymagający, to 
od lat cieszy się znaczną dynamiką naszego eksportu, 

Symbolem tego był powtórny przyjazd do Polski 
kanclerza Helmuta Kohla przerwany wydarzeniami 
wewnętrznymi w Berlinie związanymi z upadkiem 
muru berlińskiego, który miał prowadzić do zjedno-
czenia Niemiec. Polska wyzwalała się wówczas z so-
wieckiej dominacji. Czas był najogólniej niepewny, 
a nasza pozycja negocjacyjna dość trudna. Pomimo 
tego premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut 
Kohl podpisali traktat, którego podstawowym celem 
było pojednanie, porozumienie i współpraca, w tym 
związana z naszymi aspiracjami europejskimi.

Warto przypomnieć, że tym początkom naszej 
niepodległości towarzyszyły także wielkie nego-
cjacje z Niemcami dotyczące uznania wreszcie jako 
ostatecznych granic na Nysie Łużyckiej i Odrze. 
Traktat ten podpisano 14 listopada 1990 r. i warto 
zaznaczyć po raz kolejny, że podpisanie tego trak-
tatu granicznego było warunkiem zjednoczenia 
Niemiec. Rok 1991 to rok także powstania Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przez 25 lat 
odegrała niezwykle ważną rolę w sprawach zwią-
zanych ze zbliżeniem polsko-niemieckim. Po latach 
Polscy dyplomaci otwarcie wspominają, że nie było 
szansy realizacji wszystkich postulatów, alternaty-
wą było niepodpisane traktatu. Negocjacje między 
partnerami o istotnym, asymetrycznym potencjale 
nigdy nie są łatwe.

Wśród spraw wywołujących obecnie najwięcej 
emocji jest kwestia uznania polskiej mniejszości 
w Niemczech oraz restytucja naszych dóbr kultury. 
To są zapewne punkty trudne, wymagające konty-
nuacji naszych starań z partnerami niemieckimi, ale 
postrzeganie 25 lat partnerstwa jedynie poprzez te 2 
zagadnienia jest bardzo poważnym błędem.

Odnotować należy również, że zmiana na szczy-
tach władzy Polski w ubiegłym roku wbrew pozorom 
nie oznacza istotnej zmiany w relacjach polsko-nie-
mieckich – tak przynajmniej mówią czołowi polscy 
politycy, mówiąc o relacjach z Niemcami jako jednym 
z partnerów strategicznych Polski w Europie. Dawali 
temu wielokrotnie wyraz pan prezydent i pani pre-
mier.

Minister spraw zagranicznych zwraca również 
uwagę na bardzo wysoki poziom polsko-niemiec-
kich relacji gospodarczych. Mało kto pamięta, że my 
handlujemy z Niemcami na poziomie wyższym niż 
Niemcy handlują z Rosją. Istnienie problemów spor-
nych czy kontrowersyjnych nie jest zaprzeczeniem 
ogólnie niezwykle korzystnych i stojących na wyso-
kim poziomie kontaktów gospodarczych i politycz-
nych między Polską a Niemcami. Niestety, niektóre 
polityczne decyzje ostatnich miesięcy nie sprzyjają 
umocnieniu naszej europejskiej pozycji, także w sto-
sunkach polsko-niemieckich.
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(senator K. Kleina) (Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
…bo przemawiał pan 12 minut.
(Senator Kazimierz Kleina: 12? Ojej. Bardzo dzię-

kuję.)
Tak.
(Senator Jan Maria Jackowski: Podziel to na 

3 oświadczenia.)
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek, mam 3 oświadczenia. Pierwsze 

kieruję do ministra finansów.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, 

czy na przestrzeni lat 1989–2015 w Ministerstwie 
Finansów toczyły się jakiekolwiek prace nad wpro-
wadzeniem tzw. podatku katastralnego, a więc od 
wartości nieruchomości. Proszę o szczegółową infor-
mację na ten temat z uwzględnieniem – jeżeli takie 
prace trwały – tego, jakich okresów one dotyczyły 
i jaki był stan zaawansowania tych prac.

Drugie oświadczenie kieruję do marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Marszałku!
Na osiemnastym posiedzeniu Senatu, w dniu 

19 maja br., złożyłem oświadczenie kierowane do pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyjazdów 
służbowych członków Trybunału Konstytucyjnego na 
przestrzeni lat 2011–2015 z uwzględnieniem kraju, do 
którego następowały wyjazdy, oraz kosztów, jakie 
poniósł z tego tytułu podatnik.

Informuję pana marszałka, że w dniu 19 czerwca 
otrzymałem odpowiedź na piśmie, skierowaną do 
mnie. Jednak według informacji, jakie posiadam, nie 
wpłynęła zgodnie z procedurą odpowiedź skierowana 
na ręce pana marszałka. Do dnia dzisiejszego od-
powiedź pana profesora Rzeplińskiego nie została 
umieszczona na stronach internetowych prowadzo-
nych przez Kancelarię Senatu, z czego wnoszę, że ta 
odpowiedź do pana marszałka nie wpłynęła. Proszę 
o informację na ten temat.

Trzecie oświadczenie kieruję do prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego.

W dniu 19 maja podczas osiemnastego posie-
dzenia Senatu RP zwróciłem się do pana prezesa 
z prośbą o informację na temat wyjazdów służbo-
wych członków Trybunału Konstytucyjnego w latach 
2011–2015. Chodziło mi o wyjazdy zagraniczne wraz 
z wyszczególnieniem, kto, kiedy i do jakich krajów 
wyjeżdżał oraz jakie koszty ponosił z tego tytułu 
podatnik. Odpowiedź otrzymałem od pana prezesa 
w dniu 19 czerwca. Była ona umieszczona w skrytce 
senatorskiej, ale według moich informacji nie została 
skierowana do marszałka Senatu, który zgodnie z pro-
cedurą występował do pana prezesa z wymienionym 
oświadczeniem.

co było szczególnie ważne w sytuacji załamania się 
tradycyjnych rynków na wschodzie.

Niezwykle…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 

8 minut…)
Pani Marszałek, ja zdaję sobie z tego sprawę. 

Sekundeczkę, tylko dokończę. No, 2 zdania.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
Myślę, że to ważna sprawa. Nie nadużywam czasu, 

jak pani wie, ale wydaje się, że sprawa jest na tyle 
ważna, przynajmniej dla mnie, że chciałbym dokoń-
czyć ten przygotowany przeze mnie tekst.

Niezwykle pozytywnym bilansem naszego 25-le-
cia jest rozwój najzwyklejszych więzi międzyludz-
kich. Miliony Polaków i Niemców odwiedzają się na-
wzajem w celach turystycznych i rodzinnych. Istnieje 
kilkaset partnerstw miast, współpraca uniwersytetów, 
szkół, organizacji społecznych, orkiestr i instytucji 
kultury. Skala tego zjawiska jest obecnie tak duża, 
że nikt jej nie odnotowuje. Współpracują samorządy 
i samorządy gospodarcze. Niemcy od lat są naszym 
najważniejszym partnerem w zakresie współpracy 
regionalnej.

Obok niezwykle pozytywnego bilansu naszej 
współpracy są również obszary sporne, w przy-
padku których zajmujemy odrębne stanowiska. 
Zajmowaliśmy je również i wcześniej, choć nie tra-
fiało to na czołówki gazet. Wbrew pozorom kwestie 
sporne w zakresie polityki energetycznej, klima-
tycznej czy dotyczące statusu mniejszości od lat są 
podejmowane przez naszą dyplomację niezależnie 
od jej kolorystyki politycznej. Odrębność stanowisk 
była w przeszłości może nieco mniej akcentowana 
przez media. Podejmowanie przez naszą dyplomację 
trudniejszych tematów w żadnej mierze nie przekreśla 
naszego wspólnego dorobku, który służy społeczeń-
stwom po obu stronach Odry. 

Kwestią niezwykle ważną jest percepcja osiągnięć 
i problemów we właściwych proporcjach i w klima-
cie zdrowych emocji. Niemcy są jednym z naszych 
najważniejszych europejskich partnerów. Jest to kraj 
o potencjale nieporównanie większym od naszego, 
ale traktujący nas w sposób bardzo poważny. Jest 
to też kraj, który przez ostatnie lata nieco osłabił 
swoje partnerstwo z Francją. Tu powstaje naturalna 
możliwość przynajmniej częściowego wypełnienia 
powstałej luki. Rozmawiajmy z naszym niemieckim 
partnerem asertywnie i osiągajmy wspólnie obustron-
ne korzyści. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zrobiłam dla pana odstępstwo…
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(senator J. M. Jackowski) gospodarczą. I tylko na nią, a nie na wymuszoną 
absorpcję sprzecznych z polską tożsamością, ob-
cych wzorców kulturowych.

Swoje drugie oświadczenie kieruję do ministra 
finansów, pana Pawła Szałamachy.

Szanowny Panie Ministrze!
Rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego jest pan 

członkiem, realizuje bardzo ambitny plan reform, 
akceptowany przez społeczeństwo i dający temu 
rządowi duże poparcie tego społeczeństwa. Pana 
resort ma w tym planie szczególne znaczenie – jest 
odpowiedzialny za dostarczenie środków na sfinan-
sowanie poszczególnych projektów, np. sztandaro-
wego obecnie 500+. Jeśli tych pieniędzy będzie za 
mało, to, po pierwsze, niektórych zamierzeń nie uda 
się zrealizować, po drugie, z uwagi na drastycz-
nie niskie wpływy sam fakt rządzenia przez Prawo 
i Sprawiedliwość będzie mógł być skutecznie pod-
ważany. 

Dlatego też niepokoi mnie zjawisko spowolnie-
nia prac legislacyjnych prowadzonych w resorcie. 
Wyraźne i konkretne zapowiedzi wyborcze dotyczą-
ce uszczelnienia systemu podatkowego niestety nie 
zostały do chwili obecnej, pomimo upływu ponad 
pół roku, w pełni zrealizowane, szczególnie w za-
kresie podatku VAT, z którego wpływy uszczuplane 
są najbardziej.

Panie Ministrze, dlaczego tak długo trwają prace 
nad zapowiedzianymi i koniecznymi projektami? Czy 
opowiada się pan za nowelizacją obecnie obowią-
zującej ustawy, czy za uchwaleniem nowej ustawy 
o VAT, czy wręcz za nowym rozwiązaniem systemo-
wym w zakresie prawa podatkowego? Kiedy możemy 
spodziewać się odpowiednich projektów w parlamen-
cie? Proszę również o określenie, jakie jeszcze za-
mierzenia legislacyjne, w jakich sferach związanych 
z dochodami budżetu państwa i kiedy zamierza pan 
zrealizować w najbliższym okresie.

Mój niepokój pogłębia jeszcze stan faktyczny, któ-
ry od pewnego czasu można zaobserwować w służ-
bach panu podległych. Chodzi o protesty w Służbie 
Celnej – jej funkcjonariusze sprzeciwiają się utracie 
statusu służby mundurowej, która ma nastąpić po 
wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej. Gwałtowne przyśpieszenie prac nad tą 
ustawą przy jednoczesnym zastopowaniu reformy 
emerytalnej dla funkcjonariuszy celnych spowodowa-
ło załamanie się ich zaufania do kierownictwa Służby 
Celnej i Ministerstwa Finansów i związaną z tym 
falę protestów.

Czy prawdą jest, że perturbacje na granicach, 
zaburzenia w odprawach celnych, strajk włoski, 
zwiększenie absencji chorobowej celników, wie-
lokilometrowe kolejki do przejść granicznych 
skutkują przenoszeniem się podmiotów z odpra-
wami do innych krajów Unii? Czy stosowana jest 

Zwracam się zatem do pana prezesa o informa-
cję, czy została udzielona odpowiedź panu mar-
szałkowi. Jeżeli nie została udzielona, to zwracam 
się z wnioskiem, aby stosowna informacja została 
udzielona, tak aby odpowiedź na to moje oświad-
czenie mogła znaleźć się na stronach interneto-
wych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przed kilkoma dniami opublikowano wyniki 

referendum brytyjskiego w sprawie wyjścia z Unii 
Europejskiej. Pomimo że wynik ten na krótką metę 
będzie działał niekorzystnie na sytuację Polski 
w Unii i Polaków w Wielkiej Brytanii, to chciał-
bym – tylko w swoim imieniu – pogratulować 
Brytyjczykom. Gratuluję odwagi i determinacji. 
Jako pierwsze państwo w sposób jednoznaczny 
opowiedzieliście się przeciwko wszechwładzy 
europejskiej biurokracji, dyktatowi światopoglą-
dowemu narzucającemu narodom Europy nieak-
ceptowane wzorce moralne, niszczeniu tożsamości 
poszczególnych społeczeństw. Mam nadzieję, że 
decyzja obywateli Wielkiej Brytanii o opuszcze-
niu Unii będzie kubłem zimnej wody wylanym na 
rozpalone głowy zwolenników jednego państwa 
europejskiego. Nierealne idee eurokratów, niestety, 
wprowadzane w życie, jak widać, skutkują tylko 
jednym – ucieczką narodów, na których dokonuje 
się bezsensownych eksperymentów. Coraz bardziej 
oderwane od rzeczywistości projekty samozwań-
czych architektów europejskich zamiast większej 
integracji wprowadzają chaos i dezintegrację. 
Dzieje się tak dlatego, że próba budowania jedno-
litego państwa europejskiego z narzuconą odgórnie 
ideologią poprawności politycznej jest sprzeczna 
z podstawowym dążeniem narodów do samosta-
nowienia. Prawo narodu do samodzielnego rządze-
nia się we własnym państwie, do wyboru własnej 
ścieżki rozwoju jest tak samo naturalne w Europie, 
jak i w innych częściach globu; niestety, w Europie 
i tylko tam jest ono obecnie tak silnie kwestiono-
wane. Uważam, że w dłuższej perspektywie wynik 
referendum brytyjskiego będzie dla Polski korzyst-
ny. Jej głos w Europie ojczyzn będzie silniejszy, zaś 
fetysz integracji europejskiej zostanie zamieniony 
na realną, zgodną z naszym interesem współpracę 
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(senator J. Czerwiński)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 16)

tzw. zielona fala, czyli wymuszanie, presja na 
odstępowanie od kontroli bądź wykonywanie jej 
w sposób pobieżny? Jak duże są szacowane straty, 
spadek dochodów budżetowych z tym związany? 
Czy obecny czas, kiedy trzeba maksymalizować 
wpływy do budżetu, jest najodpowiedniejszy do 
przeprowadzania zmian w aparacie fiskalnym, 
który jest odpowiedzialny za bezpośrednią reali-
zację tych wpływów? Jak pan minister zamierza 
zakończyć ten niekorzystny dla gospodarki stan 
chaosu na polskich granicach?

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator RP.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komuni-

katów… Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół dwudziestego pierwsze-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  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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  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 71 78 78 79 77 79 79 79 79 79 79
  Za 50 22 55 25 28 25 25 25 52 24 54
  Przeciw 20 55 23 54 45 52 52 53 25 55 25
  Wstrzymało się 1 1 0 0 4 2 2 1 2 0 0
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych to niestety kolejne polityczne koło zamachowe partii rządzącej. Po 
raz kolejny w ciągu kilku miesięcy państwo z PiS pokazujecie, jak można tłamsić instytucje demokratyczne. 
Wydawało się, że my, Polacy po latach PRL nigdy już nie pozwolimy na upartyjnianie życia naszym rodakom, 
a jednak wam się udało!

Telewizja Polska pod rządami pana Kurskiego systematycznie traci oglądalność, niedługo zapewne poza 
członkami PiS już nikt nie będzie oglądać „Wiadomości”. Tendencyjność i nierzetelność w przekazywaniu 
informacji jest ogromna, a comiesięczny odpływ widzów najlepiej to obrazuje.

Podam kilka danych, aby lepiej uzmysłowić te słowa. I tak z TVP odeszło na fali tych przemian około 
100 osób, w znacznej części dziennikarzy, w tym m.in. 26 menadżerów, 22 redaktorów i wydawców, a z PR 
około 30 osób – 13 menadżerów, 3 wydawców i 8 dziennikarzy. W rozgłośniach regionalnych zwolniono 
15 prezesów na 17 powołanych przez KRRiT i 54 członków rad nadzorczych na 68 powołanych. Ta wymiana 
władz i dziennikarzy na taką skalę jest precedensem w historii mediów publicznych w Polsce. Chciałem tylko 
pokazać, niejako na marginesie, jak wyglądają w praktyce rządy pana Kurskiego.

A co do samej ustawy, Szanowni Państwo, to cóż można powiedzieć? Jak możemy poważnie o niej dyskuto-
wać, skoro proponuje się w niej, żeby w radzie mediów było 5 członków, w tym 3 z PiS? Przecież tym samym 
uczynicie z mediów kolejny organ partyjny, który przyjmie wszystko, jak maszynka, o czym zdecyduje prezes 
z Nowogrodzkiej. Gdzie tutaj jest pole do dialogu, poszanowania ludzi związanych z mediami? Pomijam już 
fakt, że po raz kolejny nie było żadnej dyskusji z osobami ze środowisk dziennikarskich, z ekspertami; pan 
Czabański napisał po prostu taką ustawę, jaka jest najlepsza nie dla telewizji, a dla PiS. Odrzuciliście państwo 
w Sejmie sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a tym samym otworzyliście drzwi dla czyn-
nych polityków, którzy niedługo będą sterować telewizją w Radzie Mediów Narodowych. Dlaczego państwo 
proponujecie, aby do Rady Mediów Narodowych wchodzili czynni politycy, a nie np. osoby niezależne, bez 
legitymacji partyjnych, np. rektorzy uczelni, eksperci, medioznawcy? Dlaczego w radzie ma zasiadać 5 osób, 
a nie np. 6? Czy nie można by ustalić, że rada będzie 6-osobowa, aby zrównoważyć głosy partii rządzącej 
i opozycji, skoro nie chcecie ludzi niezależnych?
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Wysoki Senacie!

Uważam, iż projekt ustawy o mediach publicznych jest bardzo dobrym projektem. Tzw. duża ustawa me-
dialna to 3 ustawy zmieniające organizację i zasady finansowania mediów publicznych. Najważniejsza jednak 
jest ustawa o mediach narodowych, która jest zwieńczeniem żmudnych zmian w mediach publicznych.

Nadszedł czas, by media narodowe robiły to, co do tej pory nie było robione w mediach publicznych. 
Mianowicie do głównych zadań mediów narodowych, wynikających z misji publicznej, będzie m.in. pozyski-
wanie i przekazywanie rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i zagranicy. Przyszłe, 
przekształcone media mają dbać o kulturę języka polskiego oraz wysokie standardy profesjonalizmu, kultywo-
wanie tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych, przyczynianie się do zaspokajania 
duchowych potrzeb słuchaczy i widzów, rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań. 
Media te będą miały w prawie zapis o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, za podstawę będą 
mieć uniwersalne zasady etyki, co jest, jak uważam, nieodzownym elementem omawianej ustawy. Ważnym 
zadaniem będzie też upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, populary-
zowanie różnych form obywatelskiej aktywności, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie 
warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych.

Media narodowe – zwane wcześniej publicznymi – nie będą już spółkami prawa handlowego, tylko pań-
stwowymi osobami prawnymi. To oznacza, że bardzo mocno będą koncentrowały się na wyznaczonej funkcji 
pełnienia misji publicznej, a nie na wytwarzaniu zysku i rywalizowaniu z mediami komercyjnymi. Jednakże 
reklamy w mediach narodowych nie będą ograniczone za bardzo, gdyż będą one finansowane z powszechnej 
opłaty dołączonej do rachunku za prąd. Uważam też, że stawka stałej opłaty nie jest wygórowaną kwotą. Środki 
na media z tytułu tej opłaty będą wyższe, gdyż obecnie obowiązujący abonament radiowo-telewizyjny jest 
praktycznie lekceważoną jałmużną. Tak więc kolejny krok po utworzeniu Rady Mediów Narodowych to będzie 
poprawa ściągalności abonamentu. Pieniądze z Funduszu Mediów Narodowych będą mogły być przeznaczone 
wyłącznie na pełnienie misji publicznej. Instytucje będą mogły emitować papiery wartościowe oraz zaciągać 
kredyty i pożyczki o terminie spłaty powyżej 3 miesięcy wyłącznie za zgodą ministra finansów. Przychodami 
funduszu będą: składka audiowizualna, dobrowolne wpłaty osób fizycznych dokonywane w celu wsparcia 
misji publicznej instytucji, przychody z innych źródeł. Do zapłaty składki audiowizualnej zobowiązani będą 
końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny – czy to osoba fizyczna, czy to jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Obowiązek zapłaty będzie dotyczył osobno każdego punktu 
poboru prądu. Wyjątkami będą sytuacje, w których dodatkowy punkt poboru służy zaopatrywaniu w energię 
elektryczną miejsca związanego z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub rodzinnego gospodarstwa 
rolnego, jeżeli potrzeba korzystania z tego punktu wynika ze szczególnych uwarunkowań technicznych.

Media narodowe będą podporządkowane Radzie Mediów Narodowych, w której zagwarantowane będzie 
miejsce dla przedstawiciela opozycji. Bezsprzecznym faktem jest, iż poprzednia ekipa polityczna znacznie 
osłabiła finansowo media publiczne, czym doprowadziła do ich skomercjalizowania. Działanie mediów publicz-
nych w obecnej formie spółki akcyjnej to jak dotychczas jedynie zasłona dla interesów i braku bezstronności.

Dlatego też tzw. duża ustawa medialna pozwoli na całkowitą odnowę mediów oraz na niezależność od polityki 
i stabilność finansową. Dzięki tej tzw. dużej ustawie zacznie się nowy rozdział, co będzie służyć Polakom, jak 
również niezależności mediów od rządu, tak w sensie personalnym, jak i finansowym. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie mija miesiąc od poprzedniej debaty, a znów debatujemy nad zmianą kodeksu postępowania karnego, 
mimo iż kodeks ten był nowelizowany kompleksowo. W Ministerstwie Sprawiedliwości brakuje danych doty-
czących nieuzasadnionych możliwości stosowania przez sądy wyłączenia jawności rozpraw. Brakuje również 
danych na temat nadużywania przez oskarżonych wniosków o wyłączenie jawności rozpraw. Skoro nie ma 
jasnych kryteriów wprowadzania zmian, to czemu one służą? Wynika z tego, że zostanie ograniczona nieza-
wisłość sędziowska na rzecz uprzywilejowania prokuratora na sali sądowej. Dojdzie do sytuacji, że sąd nie 
będzie gospodarzem nawet u siebie, w swojej instytucji.

Protestuję także wobec rozwiązania, zgodnie z którym osoby najbliższe po śmierci pacjenta mogą dowolnie 
dysponować informacjami o chorobie i leczeniu, które dotyczą osoby zmarłej. Jeżeli osoba ta wyraźnie wcześniej 
nie dała prawa do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, to jak może zrobić to np. rodzina. Nie wyobrażam sobie, 
aby można było to stosować w przypadku osób, które na to wpływu już nie mają.

Jestem przeciwnikiem zmian, które są proponowane obecnie, i będę głosował za odrzuceniem tej ustawy.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na pierwszy rzut oka zmiany w ustawie o systemie oświaty wydają się obszerne, o czym może świadczyć 
liczba zmienianych artykułów w ustawie z 7 września 1991 r. Generalnie chodzi jednak o 2 ważne zmiany 
systemowe. Pragnę dla jasności obrazu nowelizacji szerzej je omówić.

Pierwsza zmiana dotyczy zlikwidowania sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. Te sprawdziany, 
poza oceną szkoły, tak naprawdę nie wnosiły niczego, a wywoływały dodatkowy stres u dzieci oraz dodatkowe 
wydatki finansowe. Dodam, że przystąpienie do tego sprawdzianu było warunkiem ukończenia szkoły podsta-
wowej, mimo że wyniki sprawdzianu nie były brane pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do gimnazjów, 
oprócz szkół dwujęzycznych, międzynarodowych oddziałów oraz klas sportowych. Ta ważna zmiana zostanie 
wprowadzona już w roku szkolnym 2016/2017. Oczywiście organy prowadzące będą mogły ustalić zasady rekru-
tacji do innych szkół. Dzisiaj już wiemy, że gimnazja będą wygaszane, dlatego zapewne zostaną wprowadzone 
egzaminy wstępne do liceów, techników i szkół zawodowych, tak jak to było dawniej.

Druga zmiana dotyczy arbitrażu przy egzaminie maturalnym. Ustawa powołuje Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
Już obecnie maturzysta ma prawo wglądu w swoją pracę maturalną i może do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej składać wniosek o ponowną weryfikację punktów, jeżeli uważa, że ta punktacja została nali-
czona błędnie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym decyzja dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej była 
ostateczna. Według ustawy to kolegium arbitrażu powołane przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
złożone z niezależnych ekspertów, wyda ocenę, która będzie oceną ostateczną.

Ustawa wprowadza możliwość wykonania fotografii pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Do 
tej pory taki wgląd odbywał się w obecności pracownika okręgowej komisji egzaminacyjnej, a absolwent abitu-
rient mógł zrobić jedynie notatki. Moim zdaniem utworzenie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 
działającego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, którego zadaniem będzie rozpatrywanie 
odwołań, przyczyni się do poprawy jakości sprawdzania zadań maturalnych, a tym samym zadowoli młodych 
ludzi w tym zakresie, m.in. dzięki możliwości fotografowania prac.

Ustawa porządkuje wiele kwestii, które były przedmiotem różnych wniosków do ministerstwa, pism, a także 
wyników pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego. 
Ustawa doprecyzowuje m.in. przepisy dotyczące zapewnienia uczniom podręczników i materiałów edukacyj-
nych na różnych etapach kształcenia, uczniom w szkołach powszechnych, a także uczniom niepełnosprawnym. 
Dodam, że od 1 września 2016 r. wprowadza się możliwość, by dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów 
mieli możność zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożyt-
nego według stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Przypomnę, że koszty podręczników, zwłaszcza 
do nauki języków obcych, są bardzo duże i nierzadko z tego powodu rodzice nie kupują tych podręczników. 
Proponowane zmiany ułatwią uczniom niepełnosprawnym dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
w postaci elektronicznej, a tym samym uatrakcyjnią dzieciom naukę, a nauczycielom pracę.

Ustawa reguluje sprawy odnoszące się do kwestii naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W tym zakresie ustawa umożliwia przeprowadzenie 
rekrutacji w nowo tworzonym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego tworzonego przez 
inny organ, osobę prawną niż jednostki samorządu terytorialnego. Dotąd nie za bardzo było wiadomo, na jakich 
zasadach ta szkoła czy przedszkole mogłyby powstawać. Nie było także wiadomo, kto powinien pełnić funkcję 
dyrektora nowo zakładanego przedszkola.

Ustawa doprecyzowuje, które organizacje związkowe mają prawo do delegowania przedstawicieli do komisji 
konkursowych wybierających dyrektora szkoły. Okazuje się, że poprzednia definicja nie była do końca pewna. 
Związki zawodowe zgłaszały pewne uwagi. Aby nie było wątpliwości, ustawa doprecyzowuje te przepisy.

Ustawa zmienia kompetencje kuratora oświaty. Pozwala mu na to, aby opiniować arkusze organizacyjne 
szkół, choć to uprawnienie kuratora pojawi się dopiero we wrześniu przyszłego roku.

Za dobre rozwiązanie należy także uznać zwiększenie uprawnień nadzoru pedagogicznego w zakresie 
oceny pracy dyrektorów szkół i osób pełniących funkcje dyrektorskie. Nierzadko dyrektorzy szkół byli dotąd 
swoistymi zakładnikami jednostek samorządu terytorialnego. Inna ze zmian dotyczy dokonywania oceny pracy 
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dyrektora przez kuratorium w porozumieniu z organami prowadzącymi. Zmiana ta ma służyć podnoszeniu 
jakości pracy szkół.

Omawiana ustawa jest od dawna oczekiwana, wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez środowisko 
oświatowe. Na wiele zawartych w niej zmian, rozwiązań od dawna czekają uczniowie, ich rodzice, nauczyciele 
oraz dyrektorzy szkół. Jedną ze zmian jest przywrócenie właściwych proporcji składu komisji konkursowych 
dla kandydatów na dyrektorów szkół. Chodzi o to, by zrównoważyć obecność przedstawicieli rodziców, kura-
torów oświaty oraz samorządów.

Dobra szkoła to taka szkoła, która rozwija ucznia na miarę jego możliwości. Nie zawsze najlepsze szkoły 
to te, które mają najwyższe wyniki edukacyjne. Trzeba pamiętać, że szkoła nie tylko ma przekazywać wiedzę, 
ale i wychowywać, kształtować młodego człowieka, rozwijać jego talenty, kompetencje i postawy. W tym 
kontekście dotykamy kwestii oceny pracy dyrektora. To nie jest tylko ocena tego, czy budynek jest dobrze 
wyposażony, ale głównie ocena jakości kształcenia i wychowania. I dlatego tej oceny powinien dokonywać 
organ nadzoru, choć oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym. Taka jest normalność, to nakazuje 
logika. Szkoła służy uczniom, dzieciom, a w dalszej kolejności ich rodzicom, a nie organom prowadzącym czy 
też jednostkom samorządu terytorialnego.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z najpoważniejszych zadań stojących przed służbami ochrony zdrowia jest sprostanie wyzwaniom 

związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Dobrą diagnozę i propozycje działań w koniecznym kontekście poli-
tyki społecznej zawierają założenia długofalowej polityki senioralnej, przyjęte jeszcze w 2013 r. Interesujące jest, 
czy planują państwo realizację zawartego tam planu. Pragnąc dobrze przygotować posiedzenie Parlamentarnego 
Zespołu do Spraw Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, liczę na odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie działania planują kierowany przez Pana resort oraz NFZ w zakresie profilaktyki i promocji zdro-
wia osób w wieku przedemerytalnym i samych seniorów? Z jakich środków będą one finansowane, z jakimi 
partnerami realizowane?

2. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, by zdecydowanie zwiększyć dostępność geriatrów, 
poradni i oddziałów geriatrycznych.

3. Można by racjonalniej wydatkować środki, unikając leczenia szpitalnego, gdyby rehabilitacja i leczenie 
sanatoryjne były dla seniorów powszechnie dostępne – profilaktycznie i po hospitalizacji. Jak MZ zamierza 
poprawić sytuację w tej dziedzinie?

4. Jak i kiedy ministerstwo położy kres działaniom NFZ ograniczającym dostępność opieki pielęgniarskiej 
w domach pomocy społecznej? Mieszkańcy tych placówek są pełnoprawnymi obywatelami, a opieka pielę-
gniarska jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym ze środków publicznych.

5. Również dostępność do środowiskowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zdecydowanie nie-
wystarczająca. Wciąż zaostrzane kryteria i wymagania nie pozwalają rozwijać tej bardzo dobrej i sprawdzonej 
formy opieki. Jak ministerstwo zamierza zmienić tę sytuację w najbliższym czasie?

6. Jaka będzie przyszłość hospicjów domowych i stacjonarnych, skoro samorządy powiatowe przede wszyst-
kim zabiegają o przyszłość swoich placówek? Mogą one nie wpisywać hospicjów do map potrzeb zdrowotnych, 
zwłaszcza jeśli prowadzone są przez organizacje pozarządowe lub zakony.

7. Czy szpitalne oddziały geriatryczne, opieki paliatywnej i długoterminowej będą finansowane w sposób 
zachęcający do ich rozwijania lub przynajmniej pokrywający koszty związane z utrzymaniem narzuconych 
standardów?

Byłbym wdzięczny za odpowiedzi na postawione pytania. Pozwolą one spojrzeć na kwestie dbałości o zdro-
wie seniorów w kontekście nasilającej się zmiany demograficznej.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej proszę o ustosunkowanie się Pana Ministra do uwag, które do 

ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wniosła Polska Izba 
Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, do których to uwag ministerstwo nie odniosło się pod-
czas dwudziestego posiedzenia Senatu RP.

Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 5 maja 2016 r. i jako projekt poselski nie musiał zawierać oceny 
skutków regulacji, nie był też poprzedzony konsultacjami międzyresortowymi. Konsultacje społeczne również 
były ograniczone. Prace legislacyjne toczyły się pod presją czasu, a niezbędna debata merytoryczna była bardzo 
ograniczona. Rodzi to obawy, że przyjęcie projektu miało na celu usunięcie w pośpiechu pewnych nieprawi-
dłowości, a wprowadziło inne, nieskuteczne czy wręcz szkodliwe rozwiązania. Są też poważne merytoryczne 
zastrzeżenia ze strony środowiska OZE, z których do najważniejszych należą następujące.

– Wyłączenie obowiązku zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego od wytwórców 
OZE ze źródeł powyżej 500 kW, co uzależnia szczególnie niepublicznych wytwórców OZE od sprzedawców 
zobowiązanych i sprowokuje utrwalenie monopolistycznych praktyk. A niewielkich wytwórców, którzy nie 
mają możliwości i narzędzi informatycznych, aby uczestniczyć w hurtowym rynku obrotu energią elektryczną 
i ponosić tego koszty, może całkowicie pozbawić możliwości sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

– Brak działań naprawczych odnośnie do rynku zielonych certyfikatów, który jest w permanentnej zapaści. 
Publikacja samego projektu spowodowała na TGE natychmiastowy dalszy spadek ceny praw majątkowych 
o kilkadziesiąt procent – ze 100 zł/MWh do poniżej 70 zł/MWh.

– Preferencja dla rozwoju spalania wielopaliwowego, które nie powoduje powstawania nowych mocy wy-
twórczych, nie tworzy impulsu technologicznego ani też nowych miejsc pracy. Dodatkowo wymaga stałych 
dostaw dużej ilości biomasy, której spalanie nie jest najbardziej efektywnym sposobem jej wykorzystania.

– Wycofanie się z taryf gwarantowanych dla prosumentów (które zostały przyjęte dzięki głosom PiS w po-
przedniej kadencji Sejmu), co może przejściowo zahamować rozwój mikroenergetyki na poziomie indywidu-
alnych gospodarstw domowych i rolnych.

W związku z przedstawionymi kwestiami wnoszę o ustosunkowanie się do wymienionych uwag do ustawy 
w formie pisemnej, z wyraźnym podkreśleniem stanowiska ministerstwa.

Z poważaniem, 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wyjaśnienie, dlaczego oraz na jakiej podstawie co roku 

podwyższana jest cena drewna. Co decyduje o współczynnikach, które brane są pod uwagę, oraz czego one 
dotyczą. Proszę o wskazanie osoby decyzyjnej w tym zakresie oraz wyznaczenie możliwości odwołania od 
decyzji generującej opłatę.

Proszę także o odpowiedź na pytanie: dlaczego osoba kupująca działkę niezalesioną lub z występującymi 
nielicznymi drzewami (samosiejkami) zobowiązana jest do opłat nazywanych opłatami z tytułu wyłączenia 
z produkcji?

Obecnie jestem w posiadaniu takiej działki, w ciągu kilku lat opłaty z tego tytułu wzrosły z kwoty 2700,00 zł 
do 4100,00 zł (w roku 2016). Jest to absurdalne ze względu na fakt, że na tej działce nigdy produkcja się nie 
odbywała. Jest to decyzja tym bardziej zaskakująca, że żadne wskaźniki inflacyjne czy wzrostu gospodarczego 
nie przyczyniają się do tak radykalnych podwyżek.

W związku z tym poproszę o ustosunkowanie się do wymienionych uwag oraz pytań w formie pisemnej, 
z wyraźnym podkreśleniem stanowiska ministerstwa.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Arkadiusza Grabowskiego, Wojciecha Piechę, Stanisława Koguta, 

Krystiana Probierza, Grzegorza Peczkisa,  
Michała Potocznego i Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

W związku z informacjami pozyskanymi od pracowników Służby Ochrony Kolei chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na kwestię poruszania się pociągów TWR oraz innych przewożących niebezpieczne towary i objęcie ich 
szczególnym nadzorem podczas szczytu NATO w Warszawie w dniach 8 i 9 lipca 2016 r. oraz podczas XXXI 
Światowych Dni Młodzieży z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Polsce.

Pociągi TWR PKP Cargo w świetle uzyskanych przez nas informacji jeżdżą zgodne z przepisami i instrukcja-
mi bezpieczeństwa. Problemem są jednak transporty realizowane przez prywatne firmy, które wbrew instrukcji 
Ir-16 jeżdżą często przez takie dworce, jak np. dworzec w Katowicach, niezgodnie z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa. Pracownicy Straży Ochrony Kolei, monitorując trasy przejazdu niebezpiecznych transportów, 
zwracają uwagę na częste nieprawidłowości. 

Wydaje się nam, że zasadne byłoby przed szczytem NATO czy ŚDM , aby Minister Infrastruktury 
i Budownictwa jako nadzorujący transport kolejowy zwrócił szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia 
wynikające z omijania obowiązujących przepisów przez firmy przewożące ładunki niebezpieczne w celu obni-
żenia kosztów transportu. Wydaje się być zasadne zwrócenie się zarówno do zarządcy, jak i do przewoźników 
o ograniczenie czy też zaplanowanie jak najbardziej bezpiecznych tras przejazdu pociągów TWR we wskazanych 
terminach, aby do minimum ograniczyć potencjalne zagrożenie. W świecie nieobliczalnego i fanatycznego wy-
znaniowego terroryzmu wybuch niewielkiego ładunku wybuchowego na cysternach z wodorem czy fosforem 
może pochłonąć setki ofiar. Wśród informacji medialnych płynących z kręgu zagranicznych służb specjalnych 
pojawiają się ostrzeżenia, że terroryści chcą wykorzystać transporty ładunków niebezpiecznych. Jako orga-
nizatorzy tak wielkich wydarzeń, jak szczyt NATO czy ŚDM musimy podjąć wszelkie kroki, które pozwolą 
wyeliminować potencjalne zagrożenia związane z transportem kolejowym. Takie działania mogą skutecznie 
ograniczyć ryzyko niepożądanych sytuacji oraz zwiększyć bezpieczeństwo transportu w ruchu kolejowym.

Ponadto, w związku z informacjami od funkcjonariuszy SOK, w naszej ocenie wydaje się, że dobrym po-
mysłem byłoby również powołanie przez KG SOK zespołu/komisji, która sprawdziłaby i monitorowałaby stan 
najważniejszych mostów, tuneli i wiaduktów pod kątem potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. W okresach 
trwania wydarzeń wskazanych na początku mojego oświadczenia monitorowanie takich newralgicznych obiek-
tów infrastruktury kolejowej powinno być dokumentowane i nadzorowane. W naszej ocenie takie podejście do 
potencjalnych sytuacji niepożądanych może istotnie ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.

Arkadiusz Grabowski 
Wojciech Piecha 
Stanisław Kogut 
Krystian Probierz 
Grzegorz Peczkis 
Michał Potoczny 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Arkadiusza Grabowskiego i Wojciecha Piechę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do ministra – członka Rady Ministrów, 
przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

Występujemy w drodze wspólnego oświadczenia o przyjęcie zasad organizacji oraz trybu przygotowania, 
prowadzenia, dokumentowania i oceny efektów/skutków procesów rekultywacji, remediacji, unieszkodliwiania 
tzw. bomb ekologicznych oraz przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego 
w ramach operatorskiego systemu organizacji i zarządzania przedmiotem rewitalizacji.

System operatorski byłby również systemem wsparcia systemu restrukturyzacji górnictwa w obrębie zago-
spodarowywania odpadów pogórniczych, tworzenia nowych miejsc pracy i pozyskiwania środków finansowych 
z UE przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

W tym celu niezbędne będzie wydanie przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie wdrożenia 
systemu operatorskiego oraz korekta kilku obowiązujących aktów prawnych.

Niniejsze oświadczenie składamy w celu wypracowania możliwie najlepszej formy organizacyjnej umożli-
wiającej kompleksowe podejście do terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Górnego 
Śląska, który jest terenem specyficznym ze względu na tradycje i historyczne wydobycie, jak i na prowadzoną 
obecnie eksploatację. Zwracamy również uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska związany z wydoby-
ciem węgla kamiennego na terenie Śląska oraz na związane z tym problemy o charakterze ogólnospołecznym 
oraz kumulujące się problemy lokalnej społeczności i samorządów z terenami zdegradowanymi.

Powody złożenia oświadczenia to:
1) 25–30 mln t odpadów rocznie z bieżącego wydobycia węgla kamiennego;
2) zmniejszające się możliwości lokowania odpadów spowodowane ograniczeniami lokalizacyjnymi, bra-

kiem obligatoryjności współpracy z samorządami oraz kurczącym się rynkiem zastosowań komercyjnych dla 
przetworzonych odpadów (budowana na Śląsku infrastruktura typu autostrady, obwodnice została w większości 
wykonana);

3) 4,9 tys. ha terenów zdegradowanych;
4) 150 hałd, zwałowisk pokopalnianych i pohutniczych;
5) 600 mln t zgromadzonych odpadów górniczych i pohutnicznych;
6) ograniczenie kierunków sprzedaży i zagospodarowania komercyjnego odpadów okołogórniczych, prze-

kładające się na zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami na ograniczonych terenach przyko-
palnianych;

7) utrudnienia w procesie rekultywacji powierzchniowej poprzez występowanie dużego obszaru pustek, 
płytkiego wydobycia;

8) ograniczone działanie zasady „zanieczyszczający płaci”, która nie działa lub działa w sposób ograniczony, 
powodując w przyszłości przyrost terenów zdegradowanych.

Dyrektywy UE, w tym nowe komunikaty Komisji i Parlamentu Europejskiego z dnia 2.12.2015 (obieg 
zamknięty odpadów wydobywczych i stosowanie najlepszych technik i technologii do 2018 r.) wymuszają ko-
nieczne działania. Brak tychże działań może skutkować karą 12 PLN/t – zgodnie z obowiązującą od 1.01.2016 
dyrektywą do ustawy o ochronie środowiska.

Rozwiązaniem tych problemów wynikających z historii wydobycia, jak i związanych z wydobyciem bie-
żącym, mógłby być program gospodarki odpadami oparty na powołaniu Regionalnego Operatora Gospodarki 
Odpadowej, który jednocześnie byłby podmiotem zajmującym się rekultywacją i rewitalizacją poprzemysłowych 
terenów zdegradowanych na terenie Śląska. Podmiot taki mógłby łączyć potrzeby samorządów oraz branży 
górnictwa węgla kamiennego obszaru Śląska, a w przyszłości również, po utworzeniu filii, mógłby stać się 
ogólnokrajowym operatorem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami poprzemysłowymi oraz rekultywację 
terenów poprzemysłowych. Podobne rozwiązania sprawdziły się i doskonale funkcjonują już np. w Niemczech, 
we Francji. Istotą takiego rozwiązania w przypadku delegowania takich kompetencji na podmiot jest wpływ 
i kontrola państwa na gospodarkę odpadami pogórniczymi, poprzemysłowymi oraz wpływ na zagospodarowa-
nie terenów pogórniczych, poprzemysłowych. Ważne dla proponowanych rozwiązań jest również ustanowienie 
norm prawnych integrujących działalność takiego podmiotu z samorządami terytorialnymi, na terenie których 
zlokalizowane są odpady poprzemysłowe i pogórnicze oraz tereny zdegradowane.
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Proponowany system operatorski składać się powinien z: organizatora rewitalizacji, operatora rewitalizacji, 
usługi rewitalizacji.

1. Organizator rewitalizacji:
– dokonuje priorytetowego wyboru przedmiotów rewitalizacji na podstawie ustanowionych kryteriów 

wyboru z wojewódzkiego wykazu terenów zdegradowanych (udział i kompetencje wojewody), zdewastowa-
nych, zanieczyszczonych, w tym o historycznym zanieczyszczeniu ziemi, terenów ustalonego przeznaczenia 
oraz obszarów funkcjonalnych i obszarów problemowych określonych na podstawie wojewódzkiego systemu 
informacji przestrzennej;

– przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki prowadzenia przedmiotu rewitalizacji i dokonuje oceny 
kosztów i korzyści przedmiotu rewitalizacji;

– jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, pełniącego funkcję zwierzchnika rządowej 
administracji zespolonej w województwie (wojewoda lub komórka organizacyjna podlegająca wojewodzie) 
jako organu rządowej administracji zespolonej w województwie i organu nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego, ich związków.

Do właściwości tego organu należałyby sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów administra-
cji rządowej w województwie. Byłby to reprezentant Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych 
w ustawach oraz organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, a jako 
wojewoda województwa jednocześnie posiadałby status:

a) osoby fizycznej i prawnej, które posiadają lub zamierzają posiadać tytuł prawny (art. 3 pkt 41 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska),

b) osoby fizycznej i prawnej, które posiadają lub zamierzają posiadać tytuł władającego powierzchnią ziemi 
(art. 3 pkt 44 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

2. Operator rewitalizacji (kompetentny podmiot kontrolowany przez państwo, przygotowany technologicznie 
i organizacyjnie, np.: Haldex SA, podmiot z 57-letnim doświadczeniem w działaniu):

– świadczyłby usługę przedmiotu rewitalizacji i remediacji w ogólnym interesie publicznym i gospodarczym 
na rzecz organizatora, na podstawie odpowiednich umów; przygotowywałby Plan Rekultywacji i Remediacji 
wskazanego przedmiotu rewitalizacji; w trybie ex ante opracowywałby i przedkładałby organizatorowi kosztorys 
usługi przedmiotu rewitalizacji i remediacji; przedkładałby dokument „Poświadczenie rezultatów rekultywacji 
i remediacji”, dający rękojmię należytej staranności wykonania usługi oraz gwarancję usługi;

– jako podmiot inny niż publicznoprawny realizowałby przedsięwzięcia inwestycyjne określone w Planie 
Rekultywacji i Remediacji; dysponowałby zasobami technicznymi, ludzkimi, technologicznymi, organizacyj-
nymi i doświadczeniami oraz ubiegałby się o akredytację regionalnego dyrektora ochrony środowiska dla planu 
remediacji, o którym mowa w art. 101l ustawy – Prawo ochrony środowiska.

3. Usługa rewitalizacji, jako czynność obejmująca standardową procedurę procesów rekultywacji i reme-
diacji, obejmowałaby:

– mobilizację niezbędnych zasobów, w tym środków do jej realizacji, realizację, w tym dobór właściwych 
technologii do realizacji i organizacji pracy oraz likwidacji, po zakończeniu realizacji usługi, zasobów i środ-
ków, w tym mocy wytwórczych;

– certyfikację terenów i nieruchomości poddawanych rekultywacji, remediacji i rewitalizacji;
– określenie sposobu zagospodarowania terenów i nieruchomości poddanych rekultywacji i remediacji – 

działanie celowe (przemysłowe, usługowe, społeczne, budownictwo i infrastruktura, teren zielony, w tym „lasy 
węglowe”).

Powyższe rozwiązanie pozwoli uzyskać efekt synergii w postaci: przywrócenia terenów, zorganizowania 
kilku tysięcy miejsc pracy w procesach rewitalizacji i rekultywacji, przygotowania nowych terenów na inwe-
stycje, przygotowania nowych miejsc pracy na odzyskanych terenach, skoordynowania nakładów finansowych 
na procesy naprawcze, skoordynowania procesów marketingowych w zakresie nowych inwestycji, zapobiegania 
dalszemu gromadzeniu się odpadów – w przypadku Śląska odpadów wydobywczych, a także odpadów na 
innych terenach RP w razie nadania podmiotowi takich kompetencji.

Bardzo istotną kwestią jest również fakt, że w perspektywie kilku lat będzie istniała możliwość pozyskania 
dużych środków z UE na zagospodarowanie odpadów pogórniczych oraz na rekultywację poprzemysłowych 
terenów zdegradowanych, istotne jest więc to, aby państwo było moderatorem takich przedsięwzięć realizowa-
nych poprzez podmiot zależny od Skarbu Państwa, zdolny z formalnego i merytorycznego punktu widzenia do 
absorpcji środków celowych z UE. Przedstawiona konstrukcja ułatwi nadzór bieżący państwa nad właściwym 
funkcjonowaniem tak poważnego i w naszej opinii koniecznego przedsięwzięcia wiążącego przemysł, ochronę 
środowiska, kwestię zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i środków finansowych na te cele. Należy 



195
21. posiedzenie Senatu w dniach 23, 24 i 29 czerwca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

zaznaczyć, że w Polsce system operatorski jest skutecznie realizowany w takich dziedzinach jak gospodarka 
odpadami komunalnymi czy transport zbiorowy pasażerów. Tu problem dotyczy tysięcy nowych miejsc pracy 
– w miejsce utraconych miejsc pracy w górnictwie – oraz możliwości pozyskania z UE milionowych środków 
finansowych.

Doświadczenie pokazuje, że tego rodzaju rozwiązania systemu operatorskiego funkcjonują od 25 lat we 
Francji i Niemczech.

Niniejszym oświadczeniem jako senatorowie RP wnosimy również o rozpoczęcie konsultacji międzyresor-
towych dotyczących proponowanego rozwiązania.

Arkadiusz Grabowski 
Wojciech Piecha
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z toczącym się postępowaniem przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w L. pod 

firmą (…) o wykroczenie z art. 86 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami oraz organizacji rynku wina uprzejmie zapytuję.

1. Dlaczego Agencja Rynku Rolnego nie monitowała pisemnie przedsiębiorców zobowiązanych do składa-
nia deklaracji – dotyczących m.in. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym; 
szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym; zapasów win i ilości usuniętych 
w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina – o obowiązku 
składania tychże deklaracji w ustawowo określonym terminie, na podstawie art. 35 ust. 1–3 cytowanej usta-
wy? Aktualnie bowiem toczy się postępowanie w sprawie o popełnienie przywołanego wykroczenia wobec 
wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania wyrobów winiarskich do obrotu. 
Szacunkowo problem dotyczy około 1 tysiąca przedsiębiorców w kraju.

2. Dlaczego Agencja Rynku Rolnego jedynie incydentalnie, tj. raz na kilka lat, informowała przedsiębiorców 
prowadzących hurtownie alkoholi o konieczności składania wymienionych sprawozdań? Odczuwalny był cał-
kowity brak harmonizacji działań i współpracy agencji z urzędami marszałkowskimi w kraju jako instytucjami 
wydającymi zezwolenia. W przypadku opisanego przedsiębiorcy w przesyłanych corocznie pismach dotyczących 
wydanego zezwolenia pominięto całkowicie problematykę tej sprawozdawczości.

3. Dlaczego w dobie obciążenia przedsiębiorcy wieloma obowiązkami sprawozdawczymi agencja nie wysto-
sowała regularnych (przynajmniej corocznych) pisemnych lub telefonicznych monitów w celu przypomnienia 
o obowiązku składania sprawozdań, a aktualnie wydano szereg wyroków nakazowych w całym kraju, niejako 
z góry penalizując zachowanie przedsiębiorców polegające na braku orientacji w rozlicznych przepisach?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki Macieja Bandy

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Mając na uwadze fakt przyjęcia przez parlament w czerwcu br. ustawy o efektywności energetycznej, jak 

i związane z tym liczne sygnały, jakie dotarły do mnie w ostatnim czasie ze środowisk spółdzielni mieszka-
niowych, i uwzględniając art. 57 i 58 wymienionej ustawy, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: czy 
i kiedy Prezes URE ogłosi przetarg/ przetargi na wydawanie białych certyfikatów za zrealizowane przedsię-
wzięcia energooszczędne, zakończone po dniu 1 stycznia 2011 r.?

Po 1 stycznia 2011 r. zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć (inwestycji) energooszczędnych, w tym 
inwestycji energooszczędnych wykonanych na budynkach wielomieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach gminnych będących w trwałym 
zarządzie szkół, przedszkoli, żłobków, gimnazjów, modernizacji kotłowni, sieci przesyłowych centralnego 
ogrzewania itd. Dla wielu podmiotów istotna jest zatem kwestia możliwości skorzystania, pozyskania białych 
certyfikatów za wymienione inwestycje, a więc odzyskania części nakładów na inwestycje energooszczędne 
poprzez spieniężenie pozyskanych z URE białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii SA, zbycie na 
rzecz podmiotów zobowiązanych ustawowo do wykupu białych certyfikatów, zgodnie z dotychczasowymi 
regulacjami. Znamienne jest, iż odzyskane w opisany sposób środki będą mogły zostać przeznaczone na ko-
lejne inwestycje proekologiczne i energooszczędne, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na pobudzenie 
rodzimego rynku branży budowlanej, dostawców, firm transportowych itd.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosiła się pani P. R (…) w sprawie wniosku, który skierowała do Prokuratury Apelacyjnej 

w Białymstoku w dniu 15 września 2015 r., o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokurator 
Prokuratury Rejonowej w (…) (…) – sygn. akt 1 Ds. 366/14 i 1 Ds. 50/15 (akta sprawy znajdują się w Sądzie 
Rejonowym w Wyszkowie, II Wydział Karny, sygn. akt II K 203/15, sprawa dotyczy wypadku drogowego, 
jakiemu uległa pani P. R. w dniu 5 maja 2014 r.).

Pokrzywdzona, pani P. R., wniosek swój uzasadniała faktem rażącego naruszenia przez prokuratora rejo-
nowego (…), która swoim działaniem dała przykład braku praworządności i bezstronności działania w sprawie 
pokrzywdzonej.

Bardzo proszę o odniesienie się do zarzutów pani P. R. zawartych we wniosku. Proszę również o informację, 
czy i w jaki sposób ten wniosek został rozpatrzony.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z otrzymaną odpowiedzią na moje wcześniejsze oświadczenie złożone na czternastym posie-

dzeniu Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy składowiska odpadów w miejscowości Kalinowiec, 
chciałbym zrozumieć wyrażoną pasywność ministerstwa w owej materii – lecz mnie jako senatorowi, jak rów-
nież człowiekowi, sumienie oraz troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców nie pozwalają na obojętność 
i zlekceważenie niewątpliwych następstw.

Uważam, iż samo już pominięcie w ważnym raporcie oddziaływania na środowisko takiego składowiska 
odpadów świadczyć może o istotnym naruszeniu prawa. A usytuowanie go w bliskiej odległości od miejsca 
funkcjonowania i życia mieszkańców czerpiących zasoby z przylegających do składowiska pól uprawnych i ujęć 
wody pitnej stanowi ewidentnie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. 

W moim odczuciu, zupełne zignorowanie wspomnianych czynników jest jednocześnie zignorowaniem 
człowieka – w tym przypadku zdrowia i życia wielu ludzi – i stanowi podstawowy argument świadczący 
o wspomnianym „konkretnym i istotnym” naruszeniu prawa. W związku z tym uważam, iż decyzje wydane 
odnośnie do budowy składowiska w tej sytuacji w ogóle nie powinny być wydane.

Z uwagi na powyższe proszę o wnikliwe zbadanie sprawy oraz poważne potraktowanie mojej interpelacji 
(oświadczenia), ponieważ na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji powinno stać dobro mieszkańców, 
ich zdrowie – chodzi o nadrzędność spraw ludzkich – a nie układy biznesowe inwestorów składowiska odpadów.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie z prośbą o interwencję 

w następującej sprawie. Otóż wojewoda katowicki dnia 6  marca 1991 r. decyzją nr SO.IX-6890/3/91 stwierdził 
nabycie przez parafię własności działki 137/4 w obr. 122 w Jaworznie. Nabycie nastąpiło z mocy prawa w oparciu 
o art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Decyzja ta stała 
się w całości ostateczna dopiero wskutek uprawomocnienia się 26 marca 2011 r. wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. 
akt I SA/Wa 1083/10, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jaworznie nabywała własność we wskazanym zakresie po Skarbie Państwa. W roku 1992 działka 137/4 
uległa istniejącemu do dziś podziałowi na działki nr 137/5, 137/6 oraz 137/7 w obr. 122 w Jaworznie.

Na podstawie tych dokumentów Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie wnosiła o doko-
nanie wpisu nabytej własności do ksiąg wieczystych. Jednakże Sąd Ksiąg Wieczystych w Jaworznie oraz Sąd 
Okręgowy w Katowicach odmawiają konsekwentnie tego wpisu na tej podstawie, iż rzekomo parafia nie wy-
kazała w dokumentach swego następstwa prawnego po Skarbie Państwa.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż od chwili wydania przywołanej na wstępie decyzji do chwili, kiedy 
stała się ostateczna, podejmowane były przez osoby trzecie czynności, na podstawie których dokonywano 
w odniesieniu do nieruchomości objętych działką 137/4 w księgach wieczystych odpowiadających im wpisów, 
jednakże należy też wyraźnie zaznaczyć, iż te wszystkie czynności zostały orzeczeniami właściwych organów 
sądowych i administracyjnych w całości unieważnione. Tymczasem sąd pomimo załączania do stosownych 
wniosków składanych w celu likwidacji skutków wadliwych nieważnością czynności, dokonując zmian we wpi-
sach powstałych wskutek wadliwych czynności, zaznaczał, iż staje się to na skutek uchylenia takich czynności. 
Trudno jest zdaniem parafii zrozumieć, że sąd, który reprezentują profesjonaliści, mając przed sobą dokument 
o jednoznacznej treści, nie był świadom różnicy skutków pomiędzy czynnością uchyloną a unieważnioną, nie-
mniej nie we wszystkich wpisach w księgach wieczystych udało się ten stan, pomimo oczywistości, naprawić.

Stan taki jest jednocześnie powoływany przez sąd wieczysto-księgowy jako podstawa odmowy w każdo-
czesnych próbach ujawnienia własności parafii właśnie z powodu braku następstwa prawnego, które przecież 
wobec nieważności wszelkich czynności temu szkodzących nie doznało żadnego uszczerbku.

Obecnie toczy się z wniosku parafii postępowanie w sprawie przedmiotowego wpisu, które aktualnie prowadzone 
jest na etapie drugiej instancji pod sygn. akt III. Ca 610/16 Sądu Okręgowego w Katowicach. Zauważyć i podkreślić 
przy tym należy, iż w uzasadnieniu odmowy wpisu przez sąd pierwszej instancji podniesiono tym razem, iż ocena 
sądu odnosi się do stanu prawnego z dnia nabycia z mocy ustawy wspomnianej nieruchomości, tj. z daty, w której 
następstwa po wpisie Skarbu Państwa nie można było zaprzeczyć, a mimo to następstwo zostało zaskarżonym 
orzeczeniem zakwestionowane z powołaniem się na ustalony wcześniejszymi orzeczeniami wieczysto-księgowymi 
wadliwy stan prawny, wynikający z zapisów o uchyleniu unieważnionych przecież czynności, które miały miejsce 
już po nabyciu z mocy prawa przedmiotowej działki, co szczególnie wyraźnie unaocznia absurd całej sytuacji.

Dodać też należy, iż także czynności podejmowane przez właściwe organy państwa w celu zgodnego z pra-
wem uporządkowania tego stanu nie znajdują zrozumienia w sądzie wieczystoksięgowym w Jaworznie. Oto 
bowiem zawiadomienie wojewody śląskiego, właściwego z uwagi na kompetencje wynikające z powołanych 
na wstępie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, wysyłane 
w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zostało potraktowane jako 
wniosek nieuprawnionego organu, na podstawie którego wszczęto celem umorzenia postępowanie, jednocześnie 
wykluczające ten organ z udziału w tym postępowaniu. Ponieważ parafia została potraktowana jako strona tego 
postępowania, złożyła stosowne w sprawie zażalenie, wskutek czego postępowanie toczy się obecnie na etapie 
pierwszej instancji przez Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt III Cz 803/16.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałej tak pod względem faktycznym, jak i prawnym niemożności 
dokonania wpisu w księgach wieczystych własności nabytej z mocy prawa przedmiotowej nieruchomości, 
proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Wszelkie 
dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu parafii i w razie potrzeby zostaną udostępnione.

Czesław Ryszka
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Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, poddawszy analizie funkcjonowanie „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, poprzednio zwanego „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych”, zwróciło uwagę na pewne niejasne kwestie zawarte w tym programie.

Zadaniem wspomnianego projektu było wzmocnienie potencjału aspektu regionalnego danych obszarów 
gminnych. Poprzednie dwie edycje programu, zdaniem zrzeszenia, pozytywnie wpłynęły na podniesienie jakości 
infrastruktury drogowej, a także na poprawę jakości życia mieszkańców szczebla gminnego. Wykorzystanie 
przez samorządy środków rządowych przeznaczonych w ramach projektu „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych” sprawiło jednak, że uwydatniły się znaczące różnice pomiędzy gminami wiejskimi a miej-
skimi, co spowodowało z kolei problem przy okazji kolejnego podziału funduszy.

Jak podkreśla Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, program, który miał za zadanie wspierać zrów-
noważony rozwój, nie uwzględniał specyfiki poszczególnych regionów, przez co doprowadził do pogłębiającej 
się dysproporcji. Dlatego też ZGWL proponuje do wspomnianego programu wnieść kilka ważnych w jego 
ocenie poprawek.

Zdaniem samorządowców większa część środków przeznaczonych na modernizację dróg spożytkowana 
zostaje na remonty dróg powiatowych, które stanowią często główny szlak drogowy w miastach. Dokładna 
weryfikacja potrzeb kategoryzacji dróg pozwoli, zdaniem zrzeszenia, ograniczyć występowanie tak zwanych 
białych plam na mapach regionalnych i spowoduje aktywizację większej części beneficjentów. Zmniejszenie 
kwoty dofinansowania zadania z 3 milionów do 1 miliona zł zdaniem ZGWL sprawi, iż do udziału w projekcie 
skłonione zostaną mniej liczne i mniej zamożne gminy, które często dysponują niskim budżetem własnym. 
W konsekwencji mogłoby to przyczynić się do relatywnie lepszego wyniku końcowego dla danego regionu 
objętego modernizacją.

Szanowny Panie Ministrze, województwo lubuskie jest regionem o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia 
w stosunku do wskaźników zalesienia, co powoduje, że drogami gminnymi porusza się ciężki sprzęt używany 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, który narusza i tak już często słabą infrastrukturę 
drogową w gminach. Zdaniem zrzeszenia należałoby kierować środki finansowe w pierwszej kolejności do 
gmin, które najokrutniej narażone są na straty z tytułu działalności w gospodarce leśnej. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o przeanalizowanie argumentów przedstawionych w niniejszym oświad-
czeniu oraz zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Waldemar Sługocki
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W swoim oświadczeniu pragnę zwrócić uwagę na ważną sprawę, z jaką zwrócili się do mnie mieszkańcy 
powiatu krośnieńskiego zaniepokojeni brakiem działań związanych z budową obwodnicy Krosna Odrzańskiego 
w ciągu drogi krajowej nr 29 Słubice – Połupin.

Potrzebę realizacji planów tego ważnego przedsięwzięcia wykazały liczne badania przeprowadzone przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na uwagę zasługuje fakt, iż przez stolicę powiatu – Krosno 
Odrzańskie – przejeżdżają nie tylko pojazdy osobowe, ale także pojazdy ciężarowe o dużej masie, co znacząco 
wpływa na pogarszanie się stanu infrastruktury w tym mieście. Konsekwencją braku zainteresowania zaist-
niałym problemem są liczne blokady drogi krajowej nr 29 na wysokości mostu na rzece Odrze. Transgraniczny 
odcinek tej drogi łączy południową i zachodnią część województwa lubuskiego z przejściem granicznym 
w Świecku oraz w Słubicach, z tego powodu regularnie tworzą się kilkukilometrowe korki i powstają opóźnie-
nia. Przeprawa mostowa, będąca jedyną drogą umożliwiającą przejazd przez rzekę Odrę, powstała w 1905 r. 
i obecnie jej stan techniczny odbiega od norm bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w XXI wieku. 
Jak podkreślają mieszkańcy, wybudowanie wspomnianej obwodnicy nie tylko doprowadziłoby do znaczącego 
odciążenia przejazdu przez drogę krajową nr 29 – co z kolei poprawiłoby przepustowość tej drogi i zwiększyłoby 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na tym odcinku – ale także uchroniłoby przed zniszczeniem 
zabytkowy most. Według danych z 2010 r. przez centrum Krosna Odrzańskiego przejeżdża dziennie średnio 
13,5 tysiąca pojazdów.

Szanowny Panie Ministrze, wymieniona inwestycja jest szczególnie istotna z uwagi na położenie tego 
ważnego szlaku transgranicznego w tej części województwa. Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do pro-
blemu podjętego w tym oświadczeniu, a także o odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana Ministra 
resort planuje w najbliższym czasie – wykorzystując fakt umieszczenia wspomnianej inwestycji w „Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” – wdrożyć działania, które pozwolą zrealizować tę inwestycję.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Istniejąca od 14 grudnia 2012 r. ustawa określająca normy związane z lokalizacją zakładów przetwarzających 
odpady i sortowaniem śmieci – ustawa o odpadach – w opinii wielu zainteresowanych podmiotów budzi duże 
wątpliwości. Celem ustawy było ujenolicenie sektora przetwarzania odpadów tak, aby zapobiegał występo-
waniu negatywnych skutków związanych z utylizacją odpadów i gospodarowaniem nimi oraz służył ochronie 
środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Wiele terenów w naszym kraju oskarża właścicieli zakładów przetwarzających odpady o nieprzestrzeganie 
podstawowych obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy. Jednym z takich zakładów jest np. znajdu-
jący się na terenie gminy Zbąszynek (województwo lubuskie), we wsi Dąbrówka Wielkopolska funkcjonujący 
od 2009 r. zakład segregacji i przerobu odpadów. Od dłuższego czasu mieszkańcy pobliskich terenów skarżą 
się na widoczne zaniedbania ze strony zakładu, objawiające się m.in. uciążliwym fetorem, jaki dociera na ich 
posiadłości.

W związku z falą licznych pożarów i masowych wysypów robactwa na terenie zakładu mieszkańcy oba-
wiają się o swoje zdrowie i życie. Kontrowersje budzi ponadto miejsce powstania zakładu i bliska odległość od 
wiejskiego ujęcia wody (70 m), co powoduje obniżenie standardów jakości środowiska w tej części wsi.

Szanowny Panie Ministrze, zaistniała sytuacja rodzi pytania o konieczność głębszej kontroli podległych 
ustawie podmiotów. Środowiska ekologiczne postulują ponadto wprowadzenie poprawek do ustawy o utrzy-
maniu porządku w gminach, jak np. wprowadzenie obowiązkowej selektywnej zbiórki u źródła czy wydania 
rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów selektywnej zbiórki odpadów, w tym oddzielnego zbierania 
bioodpadów. Zdaniem zainteresowanych wymagana jest zmiana w polskim prawodawstwie zapisów o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w prawie ochrony środowiska czy w prawie budowlanym, tak aby 
zminimalizować uciążliwości funkcjonowania takich zakładów, jak ten we wsi Dąbrówka Wielkopolska czy 
w innych rejonach naszego kraju, oraz aby poprawić jakość i bezpieczeństwo życia lokalnych społeczności. 

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a także o od-
powiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort planuje modyfikację rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 16 lipca 
2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach?

2. Jakie kroki planuje podjąć w najbliższej przyszłości Pana resort, aby poprawić działanie sektora gospo-
darki odpadami w naszym kraju?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do odpowiedzi ministerstwa z dnia 23 grudnia 2015 r. o sygn. DDA.III.4550.301.25.2015.

MA.15 na moje oświadczenie dotyczące rozpoczęcia rozmów z koncesjonariuszem autostrady A1 w sprawie 
zmiany nazw węzłów „Lubicz” i „Turzno” na odpowiednio „Toruń Wschód” i „Toruń Północ” pozwalam sobie 
zapytać o aktualny stan i efekty ustaleń z Gdańsk Transport Company SA. Ponadto czy możliwe jest obecnie 
określenie konkretnej daty i kosztów zmiany nazw wspomnianych węzłów?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Pozwolę sobie poinformować o sytuacji 17-letniego K. L. z T., który uległ groźnemu wypadkowi drogowemu.
K. w czasie jazdy skuterem został potrącony przez kierowcę samochodu, w wyniku czego był hospitalizo-

wany w 3 szpitalach, m.in. w szpitalu dziecięcym w Toruniu, skąd po wstępnej diagnozie złamania kręgosłupa 
skierowano go niezwłocznie na oddział neurochirurgii do szpitala im. Biziela w Bydgoszczy. Tam przeszedł 
skomplikowaną, wielogodzinną operację, w trakcie której usunięto fragmenty potrzaskanego kręgu na odcin-
ku szyjnym; odnotowano wtedy jednocześnie uszkodzenie rdzenia. Tuż po operacji K. skierowano na oddział 
intensywnej terapii. Zaobserwowano obrzęk mózgu, podejrzewano udar. Zaobserwowano pierwsze oznaki 
uszkodzenia płuc oraz obicia nerek. Przeprowadzono również operację usunięcia śledziony oraz zespolenia 
poważnie złamanej kości uda. Ponieważ stan K., się pogarszał, przeniesiono go do szpitala im. Jurasza, także 
w Bydgoszczy. Tam podjęto walkę z rozległymi uszkodzeniami wewnętrznymi klatki piersiowej oraz zaka-
żeniem bakteryjnym gronkowcem. K. L. pozostawał cały czas pod respiratorem. Udało się wybudzić go po 
długiej, kilkunastodniowej śpiączce farmakologicznej. Obecnie jest przytomny, jednakże ciągle w trakcie 
leczenia uszkodzeń płuc i jest stale wspomagany respiratorem. Wykonano jeszcze jedną operację zespolenia 
kości przedramienia. Niestety, K. ma niedowład czterokończynowy; może w ograniczony sposób poruszać 
rękoma jedynie na odcinku barki – łokcie.

Pomimo zakresu uszkodzeń organizmu obecna sytuacja powoli zaczyna napawać optymizmem. Pacjent 
odzyskał czucie w kończynach, nie ma zaburzeń postrzegania, stan mózgu wydaje się być prawidłowy. Jeśli 
uda się przywrócić pierwotny stan płuc, K. trafi na cieszący się dobrą opinią Oddział Rehabilitacji przy szpitalu 
im. Jurasza w Bydgoszczy. 

Jednakże według specjalistów to, co szczególnie istotne i co daje nadzieję na przywrócenie K. do sprawności, 
to możliwość podjęcia terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Zabiegu może podjąć się jeden ze 
szpitali w Lublinie, który prowadzi szerokie badania związane z wykorzystaniem tych komórek. To nowatorska 
technologia, która poza tym, iż zaczyna wydawać się naprawdę skuteczna, jest bardzo droga. Dzięki zebranym 
informacjom rodzice K. powinni mieć możliwość skorzystania z minimum 5 zabiegów wprowadzenia komórek 
macierzystych do rdzenia. Wiąże się to jednak z koniecznością wydatkowania ok. 60 tysięcy zł.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zaledwie 3 mie-
siące pobytu na oddziale rehabilitacyjnym. W przypadku K. okres rehabilitacji niezbędny do tego, by wrócił on 
do sprawności, może wynieść nawet 2 lata. Wydatki związane z kilkunastoma miesiącami rehabilitacji bliscy 
chłopca będą musieli ponieść sami. Niestety, zapłata kwot 5–6 tysięcy zł za 2 tygodnie rehabilitacji w prywat-
nych ośrodkach w przedziale kilkunastu miesięcy przerasta możliwości finansowe państwa L.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zwięk-
szenia dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, które umożliwiłoby K. L. pokrycie pełnego okresu 
rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji przy szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy. 

Ponadto pozwolę sobie zapytać, czy istnieją prawne oraz systemowe mechanizmy, które pozwoliłyby sfi-
nansować ze środków NFZ zabiegi K. z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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i Dziedzictwa Narodowego  
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sekretarz stanu  
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i Dziedzictwa Narodowego  
Krzysztof Czabański . . . . . . . . . . . . . . 33
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury  
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