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Porządek obrad

23. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r.

1. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

2. Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarno-
góry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

3. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych 
ustaw.

4. Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udzia-
łem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

8. Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

9. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece.

10. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

11. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

12. Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

13. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej.

14. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

15. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.

16. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.

17. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Infor-
macją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku.

18. Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Ambasada Czarnogóry  
w Rzeczypospolitej Polskiej  ‒ ambasador Ramiz Bašić

Główny Inspektorat Sanitarny  ‒ zastępca głównego inspektora Grzegorz Hudzik

Instytut Pamięci Narodowej 
 – Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  ‒ prezes Jarosław Szarek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu Piotr Naimski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ przewodniczący Jan Dworak 
  ‒ wiceprzewodniczący Andrzej Graboś 
  ‒ członek Krzysztof Luft 
  ‒ członek Stefan Pastuszka 
  ‒ członek Sławomir Rogowski 
  ‒ członkini Teresa Bochwic

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  ‒ pełniący obowiązki szef Józef Kasprzyk

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu Wiesław Janczyk

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ podsekretarz stanu Paweł Brzezicki 
  ‒ podsekretarz stanu Krzysztof Kozłowski

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  ‒ podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Zbigniew Babalski

Ministerstwo Sportu i Turystyki  ‒ sekretarz stanu Jarosław Stawiarski

Ministerstwo Skarbu Państwa  ‒ podsekretarz stanu Mikołaj Wild

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Marek Ziółkowski

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ sekretarz stanu Michał Wójcik

Ministerstwo Zdrowia  ‒ sekretarz stanu Jarosław Pinkas





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste trzecie posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-
natora Marka Pęka oraz pana senatora Waldemara 
Sługockiego. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Waldemar Sługocki.

Proszę senatorów sekretarzy… A, już są, to nie 
będę prosił. Dziękuję.

Informuję, że Sejm na dwudziestym drugim po-
siedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r. przyjął wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że protokoły posiedzeń Senatu dziewięt-
nastego oraz dwudziestego, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, są przygotowane do udostępnienia senato-
rom. Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do 
nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym 
posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów: pierwszego, dru-
giego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego oraz 
ósmego, projektu porządku obrad, pomimo że spra-
wozdania komisji w sprawie tych punktów zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie! Proponuję skreślenie 
z porządku obrad punktów dziesiątego: informacja 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 
roku, i jedenastego: informacja o wynikach działal-

ności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 
roku.

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

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

Państwo Senatorowie! Proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o aktywizacji 
przemysłu okrętowego i przemysłów komplemen-
tarnych – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o wspie-
raniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackie-
go z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego – i rozpatrzenie go jako punktu piątego; 
ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tyto-
niowych – i rozpatrzenie go jako punktu szóstego; 
ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hi-
potece – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego; 
ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go 
jako punktu jedenastego; ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie, druk nr 235 – i rozpatrzenie go jako punk-
tu dwunastego; ustawa o zmianie ustawy o sporcie, 
druk nr 241 – rozpatrzenie go jako punktu trzyna-
stego.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

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

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

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu pierwsze-
go, tj. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zostanie 
ogłoszona przerwa, po której przystąpimy do gło-
sowania nad tą ustawą. Ta przerwa będzie trwała 
minimum 2 godziny, ale być może będzie dłuższa.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

(marszałek S. Karczewski) wy z 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, jednakże 
zostały do niej wprowadzone istotne zmiany. I na 
tych zmianach chciałbym teraz się skoncentrować.

Otóż jest tu przepis, który mówi, że sędzia po 
złożeniu ślubowania stawia się w trybunale w celu 
podjęcia obowiązków, a prezes trybunału przydziela 
mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypeł-
nianie obowiązków sędziego.

Jest też w niej zamieszczony przepis, który powia-
da, że wygaśniecie mandatu w wyniku prawomocne-
go orzeczenia dyscyplinarnego podlega zatwierdze-
niu przez prezydenta Rzeczypospolitej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Prezesa i wiceprezesa trybunału powołuje prezy-
dent Rzeczypospolitej spośród co najmniej 3 kandy-
datów przedstawionych na każde stanowisko przez 
zgromadzenie ogólne.

(Rozmowy na sali)
Trybunał orzeka w pełnym składzie, w składzie 

5 sędziów i w składzie 3 sędziów. W pełnym skła-
dzie, tzn. minimum 11 sędziów, orzeka w sprawach 
wymienionych w art. 26…

(Rozmowy na sali)
Mógłbym prosić, żeby pani marszałek zaapelo-

wała…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa, bar-

dzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo Senatorowie, 
proszę o ciszę, bo rozmowy przeszkadzają sprawoz-
dawcy. Bardzo proszę.)

W pełnym składzie trybunał orzeka w spra-
wach: sporów kompetencyjnych pomiędzy cen-
tralnymi instytucjami, konstytucyjnymi organami 
państwa; o stwierdzenie przeszkody w sprawowa-
niu urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz powierzeniu marszałkowi Sejmu tymcza-
sowego wykonywania obowiązków prezydenta 
Rzeczypospolitej; zgodności z konstytucją celów 
lub działalności partii politycznych; z wniosku pre-
zydenta Rzeczypospolitej o stwierdzenie zgodności 
ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem lub 
zgodności umowy międzynarodowej z konstytu-
cją przed jej ratyfikacją; zgodności z konstytucją 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; o szcze-
gólnej zawiłości, z inicjatywy prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego, a także gdy z wnioskiem o uzna-
nie sprawy za szczególnie zawiłą do trybunału 
zwróci się skład orzekający wyznaczony do roz-
poznania danej sprawy, albo w sprawach, w których 
szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finan-
sowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej, 
a w szczególności gdy skład orzekający zamierza 
odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orze-
czeniu wydanym w pełnym składzie. 

To są enumeratywnie wyliczone sprawy do rozpo-
znania w pełnym składzie minimum 11 sędziów – wi-

Jutrzejsze obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 
od rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad, 
tj. ustawy o ratyfikacji protokołu do traktatu NATO 
w sprawie akcesji Czarnogóry. Bezpośrednio po roz-
patrzeniu tego punktu zostanie przeprowadzone gło-
sowanie nad tą ustawą oraz ewentualnie nad innymi 
ustawami rozpatrzonymi w dniu dzisiejszym. Ponadto 
jutro w godzinach wieczornych także możliwe jest 
przeprowadzanie głosowań, o czym oczywiście pań-
stwa poinformuję.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że w przypadku podjęcia przez Sejm na 
bieżącym posiedzeniu uchwały w sprawie powołania 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej porządek ob-
rad zostanie uzupełniony o punkt: wyrażenie zgody 
na powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Tajne głosowania w tej sprawie oraz w spra-
wie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji planowane są na piątek na godzinę 9.00.

Ponadto w przypadku przygotowania przez ko-
misję senacką sprawozdania do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw porządek obrad zostanie uzupełniony o ten 
punkt.

Porządek obrad może zostać również uzupełniony 
o inne ustawy uchwalone na bieżącym posiedzeniu 
Sejmu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o Trybunale 
Konstytucyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 242, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 242 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Michała Seweryńskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym z poprawkami. 
Jednocześnie zaznaczam, że są 2 wnioski mniejszości 
z odrębnymi poprawkami.

Chciałbym teraz pokrótce zreferować treść ustawy 
i treść poprawek, których autorem jestem wspólnie 
z panem senatorem Gogaczem.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w wersji, 
którą rozpatruje Wysoki Senat, jest powrotem do usta-
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Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

(senator sprawozdawca M. Seweryński) a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęli 
obowiązków sędziego, z dniem jej wejścia w życie 
prezes trybunału włącza do składów orzekających 
i przydziela im sprawy.

To są, według mojego uznania, najważniejsze 
zmiany, modyfikacje ustawy z 1997 r. Wypada je 
wypunktować, żeby mieć pełny obraz treści ustawy, 
o której w tej chwili debatujemy.

Pozwolę sobie teraz, Pani Marszałek, zreferować 
poprawki, które zostały złożone do tej ustawy prze-
ze mnie i przez pana senatora Gogacza, a następnie 
sprawozdawcy mniejszości zreferują poprawki, które 
sami zgłosili.

Najważniejsze poprawki, które chciałbym zrefero-
wać, polegają na tym, że w art. 12 skreśla się ust. 2, 
który przewiduje zgodę prezydenta na wygaśnięcie 
mandatu sędziego w trybie orzeczenia dyscyplinarne-
go. Uzasadnienie jest takie, że te decyzje prezydenta 
oznaczałyby kolizję władzy wykonawczej z władzą 
sądowniczą.

Proponujemy również, żeby w przepisie dotyczą-
cym zgłaszania prezydentowi kandydatów na prezesa 
trybunału nie było zapisu „co najmniej 3 kandyda-
tów”, tylko zapis „3 kandydatów”.

Proponujemy też zlikwidowanie ograniczenia 
dotyczącego udziału rzecznika praw obywatelskich 
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Do tej pory w ustawie jest napisane, że ten udział do-
tyczy skargi konstytucyjnej. My proponujemy w po-
prawce skreślić wyrazy „dotyczącym skargi konsty-
tucyjnej”. W ten sposób rzecznik praw obywatelskich 
miałby udział w każdym postępowaniu.

Proponujemy również, żeby prezes Trybunału 
Konstytucyjnego mógł wyznaczyć termin rozprawy 
z pominięciem wymogu, o którym mowa w ustawie, 
tzn. według kolejności, a więc żeby mógł wyznaczyć 
rozpoznanie sprawy poza kolejnością, jeżeli jest to 
uzasadnione ochroną wolności lub praw obywatela, 
bezpieczeństwa państwa lub porządku konstytucyj-
nego.

W kolejnej poprawce proponujemy, żeby orzekając 
o zgodności aktu normatywnego lub ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej z konstytucją, trybunał 
badał zarówno treść takiego aktu lub umowy, jak 
i kompetencję oraz dochowanie trybu wymaganego 
przepisami prawa do wydania aktu lub do zawarcia 
i ratyfikacji umowy. Tu jest taki sens, żeby uzupełnić 
kryteria, według których Trybunał Konstytucyjny 
będzie orzekał w sprawie konstytucyjności aktu nor-
matywnego lub umowy międzynarodowej.

I wreszcie – mówię o tych ważniejszych popraw-
kach – proponujemy następujące brzmienie przepisu 
odnoszącego się do terminu ogłaszania wcześniej-
szych rozstrzygnięć. Chodzi o to, żeby przepis doty-
czący tej sprawy brzmiał następująco: „W terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się roz-

dzimy, że to sprawy o największej wadze. Oprócz tego 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie 
w takiej sprawie, w której 3 sędziów trybunału w ter-
minie 14 dni od otrzymania przez nich odpisów skarg 
konstytucyjnych, a także odpisów wniosków i pytań 
prawnych, złoży stosowny wniosek w tej sprawie.

Sędziów do składu orzekającego trybunału, w tym 
przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, 
wyznacza prezes Trybunału Konstytucyjnego spośród 
wszystkich sędziów trybunału, według kolejności 
alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę 
oraz kolejność wpływów spraw do trybunału.

Terminy rozpraw, na których rozpoznaje się wnio-
ski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw 
do Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał, orzekając, jest związany granicami 
wniosku, pytania prawnego lub skargi. Trybunał wy-
daje orzeczenie po niejawnej naradzie sędziów składu 
orzekającego. W trakcie narady w pełnym składzie 
co najmniej 4 sędziów może zgłosić sprzeciw wo-
bec proponowanego rozstrzygnięcia, jeśli uznają, że 
zagadnienie ma szczególnie doniosły charakter ze 
względów ustrojowych lub ze względu na porządek 
publiczny, i nie zgadzają się z kierunkiem rozstrzy-
gnięcia. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym 
mowa, narada ulega odroczeniu o 3 miesiące, a sę-
dziowie, którzy złożyli sprzeciw, na kolejnej nara-
dzie zwołanej po upływie tego terminu prezentują 
wspólną propozycję rozstrzygnięcia. Jeżeli w trakcie 
ponownej narady ponownie co najmniej 4 sędziów 
zgłosi sprzeciw, narada ulega odroczeniu o kolejne 
3 miesiące. Po upływie tego terminu przeprowadza 
się kolejną naradę i głosowanie. Orzeczenie zapada 
zwykłą większością głosów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego kieruje wnio-
sek o ogłoszenie wyroków i postanowień do prezesa 
Rady Ministrów. Ogłoszenie odbywa się na zasa-
dach i w trybie wskazanym w konstytucji i w ustawie 
z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy niniejszej ustawy.

Trybunał jest zobowiązany do rozstrzygnięcia 
spraw, o których mowa, w ciągu roku od dnia wej-
ścia w życie ustawy.

Rozstrzygnięcia trybunału wydane z narusze-
niem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym w okresie od 10 marca 
2016 r. do 30 czerwca 2016 r. podlegają ogłoszeniu 
w odpowiednim dzienniku urzędowym w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zło-
żyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej, 
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(senator sprawozdawca M. Seweryński) Dlaczego w złej wierze? Ponieważ z góry wiadomo… 
Działanie w złej wierze polega na tym, że ktoś, spraw-
ca działa i z góry wie, że to działanie jest niekonsty-
tucyjne. Tu mówimy o ustawodawcy.

Już wcześniej trybunał w wielu kwestiach wypo-
wiadał się co do konstytucyjności. To jest pierwsza 
sprawa. I druga. Wypowiadała się w tych kwestiach 
również Komisja Wenecka. Komisja Wenecka wyraź-
nie stwierdziła, jakie standardy europejskie w zgodzie 
z prawami człowieka, z zasadami praworządnego 
państwa prawa można stosować. I stwierdziła jedno-
znacznie, iż absolutnie istnieje bezwzględny nakaz, 
wynikający z ustawy zasadniczej. Mówią o tym wszy-
scy konstytucjonaliści. Ustawa zasadnicza, konstytu-
cja, czyli królowa ustaw, jest gorsetem, który ograni-
cza ustawodawcę. Ten gorset oczywiście uwiera, ale 
ten gorset został nałożony, narzucony przez suwerena, 
który przyjął konstytucję w powszechnym referen-
dum. On nie może być zrzucony bez zgody suwerena, 
czyli bez zmian w konstytucji. On niestety uwiera, ale 
ma uwierać, bo ustawodawca nie ma bezwzględnej 
swobody. I tak jest właśnie w tej sprawie.

Proszę państwa, Komisja Wenecka wyraźnie 
i wielokrotnie mówiła, że musi być szacunek dla orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego, który to trybunał 
jest uprawniony do kontroli ustaw, także dotyczą-
cych jego samego. Wyraźnie i wielokrotnie Komisja 
Wenecka tak mówiła. Komisja uważa, że standardem 
europejskim jest uczestniczenie członków Trybunału 
Konstytucyjnego w tworzeniu takiego prawa i korzy-
stanie z doświadczenia… To jest standard, proszę 
państwa. I to nie jest zarzut. O tym też mówi Komisja 
Wenecka.

Nie ma takiej możliwości, żeby władza wykonaw-
cza cenzurowała trybunał i ustalała, co jest wyro-
kiem, a co nim nie jest. Składanie jakichś wniosków 
do władzy wykonawczej, żeby ta wspaniałomyślnie 
wyraziła zgodę na publikację orzeczenia… No, proszę 
państwa, to jest kompletny absurd, jakiś zupełnie inny 
system prawny. Na razie poruszamy się w systemie 
konstytucji z 1997 r. i z uwzględnieniem tej konstytu-
cji Komisja Wenecka jednoznacznie się wypowiada.

Komisja mówi także o przyjęciu przez prezyden-
ta… to znaczy o potrzebie uszanowania wyboru tych 
3 tzw. sędziów październikowych. O tym Komisja 
Wenecka mówi wyraźnie i również niejednokrotnie. 
Ci 3 sędziowie są wybrani zgodnie z zasadami pra-
wa i mają walor bycia pełnoprawnymi sędziami. Ta 
ustawa ich eliminuje i wprowadza 3 sędziów, którzy 
zostali wybrani na ich miejsce w czasie trwania ich 
kadencji. Oni zostali wybrani na zajęte miejsca, pod-
kreślam: zajęte. Sejm, wybierając tych 3 sędziów, 
że tak powiem, późniejszych, grudniowych, nie 
wskazał, kiedy zaczyna się ich kadencja, a wówczas 
trwała już kadencja tych 3 sędziów, którzy zostali 
wybrani przez Sejm VII kadencji. I o tym mówi 

strzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lip-
ca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, 
z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów nor-
matywnych, które utraciły moc obowiązującą”.

Ponadto – łącznie poprawek jest 26 – pozostałe 
poprawki mają charakter redakcyjny albo systemo-
wy, to znaczy, że powodują konsekwencje w postaci 
skreślenia albo przeredagowania innych przepisów, 
które wiążą się z poprawkami polegającymi na zmia-
nie treści merytorycznej wcześniejszych przepisów.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, do tego chciał-
bym ograniczyć swoje sprawozdanie. Jeżeli będą py-
tania, postaram się odpowiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Ustawodawczej, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosków mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji, ale także senatorów Platformy 

Obywatelskiej, złożyłem właściwie 2 wnioski, z pa-
nią Grażyną Sztark, wniosek o odrzucenie ustawy 
i wnioski mniejszości w związku z poprawkami, które 
zostały odrzucone. Pozwólcie państwo, że będę, że 
tak powiem, argumentował kompleksowo te 2 zagad-
nienia, te 2 wnioski mniejszości, ponieważ one są ze 
sobą ściśle związane.

Przede wszystkim podkreślam, iż zdecydowanie 
stoimy na stanowisku, że ta ustawa w ogóle nie powin-
na zaistnieć w porządku demokratycznego państwa 
prawa. Ta ustawa jest nie tylko sprzeczna z prawem. 
Proszę państwa – i chcę powiedzieć, że była o tym 
mowa podczas sejmowych debat, powiedział o tym 
pan prezes Rzepliński, ale mówią też o tym wybitni 
filozofowie prawa – ustawa, która łamie podstawowe 
zasady państwa demokratycznego, nie może nazy-
wać się prawem, nie może nazywać się ustawą. To 
filozofowie mówią o tym, że prawo tego rodzaju, tak 
jak powiedziałem, nie ma charakteru prawa. O tym 
mówią również wybitni konstytucjonaliści.

Dlaczego tak jest? Proszę państwa, dlatego, że 
tworzy się prawo w złej wierze, tworzy się prawo, 
ustawę, której – tak jak powiedziałem – nie godzi 
się nazywać prawem, ustawę, która w złej wierze… 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) i rzeczywiście wybierać, wskazywać panu prezyden-
towi osoby, które mają poparcie, mają… Zaufanie 
do tego stanowiska… Analogicznie w przypadku 
wiceprezesa. Tymczasem tutaj… Mówi się, że to 
są takie same ustawy. Tymczasem tutaj jest mowa 
o 3 kandydatach i jest wprowadzony przepis, któ-
ry pozwala sędziemu oddać 1 głos. A kandydatów 
ma być 3. Zatem jaka sytuacja powstaje w związku 
z tym wszystkim? Że we wspomnianej trójce może 
być 1 osoba, która zgłosi się sama, z 1 głosem, i bę-
dzie, że tak powiem, przedstawiona bez możliwości 
eliminacji, bez możliwości wyboru. Pytam: czy to 
jest w ogóle wybór? Taka osoba będzie przedsta-
wiona z 1 głosem i pan prezydent będzie mógł taką 
osobę wskazać na prezesa. No, to jest zupełnie to 
samo, to tylko lekka różnica, tak? To jest, proszę 
państwa, tylko przykład.

Dlatego też ten system, który blokuje, system blo-
kowania i spowalniania… To jest właśnie zwiększenie 
pełnego składu do 11 osób. Nie ma żadnych badań 
wskazujących na to, że kiedy jest 11 osób, to jest lep-
szy poziom niż wtedy, kiedy jest ich 9. Ale angażuje 
się 11 sędziów. Praktycznie już nie ma piątki.

Dalej: rozumiem, że są wyszczególnione, enume-
ratywnie, sytuacje, kiedy zgromadzenie w pełnym 
składzie… Ale, proszę państwa, jest furtka, że żąda-
nie, żeby sprawę ze względu na jej zawiłość rozpozna-
wał skład pełny, mogą zgłosić sędziowie, którzy… i to 
sędziowie, którzy w ogóle nie będą mieli z daną spra-
wą do czynienia, ponieważ nie będą ze składu. Ani 
jeden nie musi być ze składu. No, proszę państwa… 
Skład wyznaczony, 5-osobowy, uważa, że sobie da 
radę – a wszystkie sprawy są skomplikowane, zawi-
łe – a inni sędziowie, nie ze składu, będą uznawać, 
że sprawa powinna być rozpoznawana w składzie 
pełnym. Tak że dezorganizuje się kompletnie prace 
trybunału, wydłuża się…

Ale to nie koniec. Dalej, kwestia negocjacji… 
3 miesiące, dalej 3 miesiące, później tylko 30 dni… 
Komisja Wenecka wyraźnie mówi, że zarówno kwe-
stia chronologii, jak i szybkości postępowania to jest 
standard demokratycznego państwa prawa, proszę 
państwa. „Czas trwania postępowania to ważna 
kwestia na gruncie Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka” – potwierdza to Komisja Wenecka. No, 
tu mamy do czynienia rzeczywiście z paraliżem. 

I takich, proszę państwa, historii jest więcej. My 
składamy poprawki, ale ta ustawa właściwie jest nie 
do poprawienia, ona powinna być napisana od nowa 
według wskazówek Komisji Weneckiej i według 
powszechnej doktryny konstytucjonalistów, żeby 
ona była sprawna… oczywiście także z udziałem, 
przynajmniej doradczym, doświadczonych, jeśli nie 
aktualnych, to przynajmniej byłych prezesów czy 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Komisja Wenecka. Ta ustawa chce tych sędziów 
wyeliminować. No, proszę państwa, to ewidentne 
naruszenie… Dlatego też absolutnie nie może być 
zgody na przyjęcie tej ustawy, co mówimy głośno 
i wyraźnie.

Poza tym chcę podkreślić… Nie będę omawiał 
każdej poprawki. Przytoczę opinię, z którą się abso-
lutnie zgadzam, z żółtych stron „Gazety Prawnej”. 
A więc nie z „Wyborczej” czy jakiejś innej… Tam 
prawnicy z różnych stron wypowiadają się, również 
członkowie tej słynnej komisji, której pracy efektów 
nie ma, a została powołana właśnie do opracowania 
projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Na 
tych stronach również ci panowie się wypowiadają, 
w związku z czym nie można zarzucić tej gazecie 
jednostronności. Konstytucjonalista z Uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. dr hab. Jacek Zaleśny w odpo-
wiedzi na pytanie, czy zaproponowane przez senato-
rów poprawki eliminują wszystkie lub chociażby te 
najpoważniejsze wątpliwości co do konstytucyjności 
ustawy uchwalonej przez Sejm 7 lipca i czy zauważa 
jakieś zapisy, które należałoby poprawić, odpowia-
da: istotą sporu dotyczącego ustroju trybunału są nie 
tyle pojedyncze przepisy niezgodne z konstytucją, ile 
przepisy, które analizowane w oderwaniu od innych 
w większości nie są niekonstytucyjne, ale traktowane 
łącznie nabierają takiej cechy. Powtarzam: traktowa-
ne łącznie. Mają one uniemożliwić bieżącą kontrolę 
konstytucyjności ustaw i pozwolić Sejmowi reali-
zować zasadę, że prawem jest to, co Sejm za prawo 
uznaje. Niezależnie od tego, czy jego wola jest zgodna 
z Konstytucją Rzeczypospolitej zaaprobowaną przez 
naród w referendum 25 maja 1997 r., czy też jest z nią 
sprzeczna. Ja absolutnie się z przywołaną tu opinią 
utożsamiam.

Również na wspomnianych stronach inni pro-
fesorowie porównują omawianą tu ustawę do kija 
bejsbolowego, który demoluje. To nie są jakieś 
dziennikarskie swawole. Mowa tu o prawnikach, 
którzy do czegoś takiego porównują… tak okre-
ślają ustawodawcę. Bo, proszę państwa, mówienie 
o tym, że omawiana ustawa to właściwie klon usta-
wy z 1997 r., że to jest podstawa i właściwie tam 
nie ma wielu zmian, że to powinno być przyjęte… 
No, proszę państwa, drobna sprawa. Podam tylko 
jeden przykład, jako że szczegółowo będziemy się 
tym wszystkim zajmować w dyskusji. Podam przy-
kład wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
W tamtej ustawie jest mowa o 2 kandydatach i obo-
wiązuje… W tamtej ustawie nie ma sposobu głoso-
wania. Jest regulamin, który pozwala na oddanie 
tylu głosów, ilu jest kandydatów. Czyli 2. W związku 
z tym Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego może w sposób realny eliminować 
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nie dotychczasowego konfliktu. Sens art. 92 sprowa-
dzałby się zatem do tego, żeby uznać prawomocność 
decyzji parlamentu poprzedniej kadencji, jak i obec-
nej kadencji, czyli uznać prawomocność wyboru 
3 sędziów trybunału w poprzedniej kadencji i 3 sę-
dziów trybunału obecnej kadencji, oczywiście przy 
zachowaniu konstytucyjnej zasady składu 15 sędziów. 
Jest możliwe pogodzenie i proponowana poprawka 
przewiduje takie rozwiązanie, że sędziowie będą włą-
czani naprzemiennie, z tym że począwszy od 8 marca, 
i w porządku alfabetycznym, w miarę ustępowania ze 
składu trybunału obecnych sędziów wraz z upływem 
ich kadencji. Oczywiście założenie jest takie, że pan 
prezydent przyjmie ślubowanie od 3 sędziów, a pan 
prezes trybunału umożliwi pracę 3 sędziom obecnie 
będącym w trybunale, ale niepodejmującym funkcji 
sądowniczych. Proszę państwa, ja wiem, że to nie 
jest nowa propozycja. Ona już była zgłaszana, m.in. 
przez klub Nowoczesnej. To krąży w publicystyce…

Pojawia się pytanie, co to za figura – czy to kom-
promis, czy może coś innego. Ja bym powiedział 
tak: to jest coś, co w rzeczywistości polskiej rzadko 
występuje – to jest kompromis połączony z konsensu-
sem. Kompromis polegałby na tym, że strony byłyby 
gotowe do rozmowy na ten temat, do naprawy błędu, 
a konsensus – na tym, żeby tak skonstruować ustawę, 
aby żadna ze stron nie miała poczucia, że z czegoś 
zrezygnowała. Mam doświadczenie w osiąganiu kom-
promisów, rzadziej konsensusu, i chyba tego nikt nie 
kwestionuje. O konsensusie i o kompromisie mówi 
się w Polsce takim językiem, jakby to była sprawa 
podejrzana. A przecież to jest istota demokracji – 
tak przynajmniej uważają społeczeństwa krajów na 
zachód i na południe od Polski. 

Tymczasem u nas mówi się o zgniłym kompro-
misie. Takie opinie krążyły na temat kompromisu 
marcowego, w którym przypadkowo – nie z własnej 
woli – brałem udział. Mówi się o kompromisie wąt-
pliwym, odrzuconym przez tych, których delegacje 
uczestniczyły w jego zawieraniu. I mówi się o siero-
cym kompromisie, który, owszem, zawarto, ale nikt 
go nie akceptuje. Mówi się wreszcie o zdradzonym 
kompromisie, zawartym niejawnie, niezrozumiałym. 

Co do słowa „konsensus” nie ma wątpliwości – 
jest to po prostu zgoda. Pytanie, czy ta propozycja 
zawiera w sobie te elementy. Niewątpliwie jest to 
konsensus, bo… Kompromis nie może też dotyczyć 
rzeczy, które go podważają. O zgniłym kompromisie 
się mówi, kiedy strony porzuciły wartości moralne, 
które prezentowały, ale w imię ugody przyjęły dane 
rozwiązania. O kompromisie się mówi również wtedy, 
kiedy strony są gotowe zrezygnować czy rezygnu-
ją ze swojego stanowiska, idą na ustępstwa wobec 
wcześniej zaproponowanych stanowisk, na ogół przed 
negocjacjami, bo negocjacje jednak, że tak powiem, 
kończą te stanowiska.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jana Rulewskiego, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jako członek Klubu Parlamentarnego „Platforma 

Obywatelska” złożyłem poprawki, które następnie 
zostały poparte przez innych senatorów i uzyskały 
status wniosku mniejszości. Może to budzić zdzi-
wienie, ale podkreślam: Platforma Obywatelska to 
coś więcej niż partia, to również obywatele, którzy 
towarzyszą w jej działaniach na rzecz zmiany Polski 
na lepszą. Do takich byłbym się zaliczał i z tej racji, 
że Platforma sięga swymi wpływami dalej niż tylko 
do tego, co dotyczy członków partii, i uważałem za 
stosowne złożyć poprawki do ustawy, nad którą dzi-
siaj Wysoka Izba pracuje.

Konstrukcja tego wniosku mniejszości jest dość 
prosta, bo dotyczy on przepisów przejściowych, czyli 
nie narusza zasad funkcjonowania państwa konstytu-
cyjnego, w którym dla Trybunału Konstytucyjnego 
wyznaczono ścisłą i precyzyjną rolę. Konstrukcja tego 
wniosku sprowadza się do tego, że z obecnego zapisu 
tej ustawy usuwa się art. 91 i 92 w obecnym brzmie-
niu. Art. 91 mówi o tym… a właściwie powraca do 
starej i sprawdzonej formuły ogłaszania wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, czyli niezwłocznie, jed-
nakże czyni wyjątek, żeby w stosunku do orzecze-
nia z dnia 9 marca ta zasada nie była zastosowana. 
Zaś art. 92 nakazuje prezesowi… nakazuje niejako 
Trybunałowi Konstytucyjnemu włączenie sędziów, 
o których wcześniej tam jest mowa, czyli tych, którzy 
w grudniu uzyskali nominację parlamentu do składu 
sędziowskiego. Oba te artykuły bynajmniej nie do-
tyczą błędów lub niewłaściwych sformułowań czy 
wysłuchania opinii innych ośrodków, tylko są stron-
nicze. Te artykuły mają zabezpieczyć interesy tylko 
jednej grupy politycznej. A jeśli dodamy do tego, że 
art. 91 wyklucza prawomocne decyzje Sejmu, już nie 
grupy politycznej, ale Sejmu poprzedniej kadencji, to 
oznacza, że ta stronniczość ma postać potęgi.

Do czego zatem sprowadza się istota mojego 
wniosku mniejszości? Otóż sprowadza się nie tylko 
do tego, żeby te 2 artykuły wykluczyć, ale przede 
wszystkim do tego, żeby przywrócić przepisom tej 
ustawy konstytucyjność i żeby orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego były drukowane bez zbędnej zwłoki 
i bez żadnych wyjątków. I konsekwentnie proponuję 
rozwiązanie umożliwiające pogodzenie… rozwiąza-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) pracownikiem bhp i ma dać takiemu nowo… stronni-
czo zapisanemu sędziemu biurko, zarękawki i długopis. 
Bo, broń Boże, jeśli prezes trybunału nie da mu biurka, 
wtedy ten sędzia będzie musiał stać i nie będzie mógł 
spełniać swoich funkcji. No, proszę państwa…

Ta ustawa nie rozwiązuje podstawowego proble-
mu, problemu, od którego wszystko się zaczęło i któ-
ry podobno jest kamieniem węgielnym tego sporu, 
a więc nie rozwiązuje problemu, że tak powiem, 3 
i 3, dwóch trójek.

Polityczne strony sporu poprosiły o pomoc 
Komisję Wenecką. Wszyscy się na to zgodziliśmy. 
Wprawdzie z jednej strony było pojękiwanie, ale 
w końcu przystaliśmy na audyt Komisji Weneckiej. 
Było z tym dużo pracy i wydano na ten cel dużo 
pieniędzy, również chyba naszych pieniędzy, podatni-
ków. Ale czy ta ustawa konsumuje ustalenia Komisji 
Weneckiej? Nie, właśnie w tej sprawie, w sprawie 
tych 2 artykułów, dokładnie przeczy tym zaleceniom.

W zakończeniu protokołu Komisji Weneckiej, 
w przepisie nr 137, Komisja Wenecka pisze: „Należy 
znaleźć rozwiązanie obecnego konfliktu wokół składu 
Trybunału Konstytucyjnego, wynikającego z działań 
poprzedniego Sejmu. Komisja Wenecka wzywa za-
równo większość parlamentarną, jak i opozycję, aby 
zrobiły co w ich mocy – podkreślam: co w ich mocy 
– by znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. W państwie 
opartym na rządach prawa takie rozwiązanie musi się 
opierać na zobowiązaniu do poszanowania i pełnego 
wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 
Komisja Wenecka wzywa zatem wszystkie organy 
państwa, w szczególności Sejm, do pełnego posza-
nowania i wykonywania orzeczeń Trybunału”. Tak, 
wszystkie, w szczególności Sejm. Przez delikatność, 
proszę państwa, nie jest tu ujęty prezydent jako głowa 
państwa – tak sądzę, bo przecież i on został uwikłany 
w ten spór. Ale wcześniej Komisja Wenecka pisze, 
że – i to też jest istota konsensusu w tej sprawie – nie 
narzuca prezydentowi zadania, jedynie mówi o jego 
funkcjonowaniu w państwie demokratycznym jako 
podmiotu harmonizującego sprawy, a nie nadużywają-
cego swoich uprawnień do dekretowania o składzie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ma 
pan jeszcze 2 minuty.)

Tak.
Proszę państwa, Wysoki Sejmie…
(Senator Dorota Czudowska: Senacie.)
…gorszym zjawiskiem jest to, że mamy do czynie-

nia z wojną, która tworzy dualizm władzy. Samorządy 
prawnicze i samorządy terytorialne opowiadają się 
za przyjęciem jednego lub drugiego rozwiązania. 
Większość jeszcze milczy. Ale to nie jest spór doty-
czący tylko tego, że ktoś ogłosił jakąś secesję i uważa, 
że tylko on rządzi w tej gminie lub w tym wojewódz-
twie. To jest spór, który przebiega przez całe pań-
stwo, spór dotyczący podstawowych wartości, tego, 

Na czym by polegał konsensus w przypadku 
tej ustawy, w konstrukcji wniosku mniejszości? Po 
pierwsze, właśnie odrzuca kompromis prawa. Nie 
może być kompromisu co do formuły działania, co do 
konstytucyjnej formuły Trybunału Konstytucyjnego. 
W tym zakresie nie może być kompromisu. Zatem 
musi być 15 sędziów, muszą oni mieć delegację, 
mandat parlamentu, ich ślubowanie musi przyjąć pan 
prezydent i orzeczenia tego trybunału muszą być pu-
blikowane bez wyjątku. Kto na tym straci? Nikt. Nie 
można podważać tego, co podjął Sejm poprzedniej 
kadencji. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowa-
nia, tylko to ślubowanie się nie odbyło, więc nie musi 
zmieniać decyzji. Państwa strona, strona PiS nie musi 
z niczego rezygnować, chyba że jej intencje są inne, 
niż to wykazuje przynajmniej w ustawie i w ostatnich 
badaniach. A więc delegacje dotyczące poparcia dla 3 
parlamentarzystów nowej kadencji będą zachowane…

(Senator Piotr Zientarski: 3 sędziów.)
…i z niczego nie rezygnują. Pozostaje pytanie, jak 

ułożyć tę konstrukcję, skoro okres wymiany wcze-
śniej wybranych sędziów będzie jednak trwał kilka 
lat. No i tu rzeczywiście można mówić o tym, że ktoś 
poniesie straty. No, właśnie – ten „ktoś”. My często 
w ustawach i naszych działaniach zapominamy o tym, 
że za tym „kimś” stoi konkretny człowiek. Z jednej 
strony jest np. wielce tu szanowany i przyjmowany 
z aplauzem prezes Sądu Najwyższego, wybrany wła-
śnie w duchu konsensusu. Cześć tych ludzi będzie 
zachowana, nie będą musieli dostrzegać tych rozterek, 
które płyną z różnych stron sceny politycznej. A to, że 
mają zrezygnować… Ktoś powie: w jakim interesie? 
Jeśli w imię pomyślności państwa, w interesie narodu, 
to zgoda, ale w interesie wiążącym się z łamaniem 
prawa? Tego od prezesa, od prawników – a przecież 
na sędziów wybieramy ludzi doświadczonych – wy-
magać nie możemy. I tutaj też nie może być kompro-
misu. Zatem zachowamy godność tych ludzi, którym 
Wysokie Izby nadały mandat sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. I to jest zaleta. Tyle o konstrukcji. 

Trzeba jednak trochę dodać o tym, skąd mój man-
dat, mandat obywateli. Nie da się ukryć, że w Polsce 
wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpętała się woj-
na. I trwa ona długo. Ta ustawa, w której są elementy 
zmiany… Powiem więcej: jest tu przyznanie się rzą-
dowej większości do błędów i rezygnacja z pewnych 
zapisów, tych drakońskich, bym powiedział, zapisów… 
No, można powiedzieć więcej: matematycznie nie da 
się ich nawet objąć, np. wtedy, gdy mówimy, że spośród 
13 sędziów ma być 2/3. No dobrze, może to się da za-
pisać i dało się zapisać, ale zapominamy, że fizycznie 
ktoś może zachorować, może wyjechać i może… Czyli 
nie da się tego postulatu zrealizować. Już nie mówię tu 
o tym karykaturalnym zapisie, że oto prezes ma być 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Senator Barbara Borys-Damięcka:

Kieruję pytania do pana profesora.
Pani Marszałek, mam 4 pytania. Chciałabym je 

zadać od razu, żeby nie rozdzielać ich potem na różne 
– że tak powiem – terminy.

(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę, Pani 
Senator, zadać je tak, żebyśmy się w tej jednej mi-
nucie…)

Postaram się zmieścić w ciągu minuty z tymi py-
taniami.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Moje pierwsze pytanie brzmi: czemu ma służyć 

zawarty w obecnej ustawie przepis dotyczący tego, 
że prawidłowo zawiadomiony prokurator generalny 
może bez żadnego usprawiedliwienia nie przyjść na 
rozprawy, na których jego obecność jest obowiąz-
kowa? W takiej sytuacji rozprawę trzeba będzie 
odroczyć. Czemu ma to służyć? Co ma to załatwić 
w ustawie? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Co z komisją marszałka 
Kuchcińskiego? Czy ona w ogóle działa i pracuje? 
Kiedy będzie jakiś obowiązujący komunikat wyni-
kający z tych prac?

Trzecie pytanie. W jakim stopniu, jeżeli w ogó-
le, ustawodawcy wzięli pod uwagę stanowiska cho-
ciażby Zespołu Ekspertów Prawnych działające-
go przy Fundacji im. Stefana Batorego czy opinie 
Sądu Najwyższego, czy komitetu helsińskiego, czy 
rzecznika praw obywatelskich, czy Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej 
Rady Radców Prawnych? W jakich konkretnie arty-
kułach stanowiska i wypowiedzi m.in. tych instytucji, 
bo nie wymieniłam wszystkich, zostały uwzględnio-
ne? Czy w ogóle zostały uwzględnione?

I ostatnie pytanie. Dlaczego nie publikuje się wy-
miany stanowisk między rządem, czyli panią pre-
mier, a Unią Europejską? Oczywiście chodzi o sta-
nowisko Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału 
Konstytucyjnego i o odpowiedź, jakiej udzielił pol-
ski rząd; nie zostało to publicznie udostępnione. Czy 
w ramach prawa do informacji publicznej społeczeń-
stwu nie przysługuje prawo do tego, by wiedzieć, 
jakie były ostatnie argumenty użyte przez Komisję 
Europejską, i co na to odpowiedział, ustami pani pre-
mier, rząd? Dziękuję.

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

Senator Michał Seweryński:
Mam nadzieję, że spamiętałem wszystkie pytania, 

a jeżeli nie, to poproszę o powtórzenie.

jak traktować konstytucję. W konsekwencji dzisiaj są 
tylko uchwałodawcy… Ale wśród ludzi, środowisk, 
korporacji wybory odbywają się już według przyna-
leżności do określonej opcji.

Wreszcie sprawa opinii publicznej. No, można, 
wzorem niektórych rześkich Polaków, mówić: a co nas 
obchodzi Obama, Komisja Europejska czy Komisja 
Wenecka?! Rzeczywiście można przyjąć, że radziliśmy 
sobie bez nich, na zasadzie powstań, możemy sobie 
radzić i teraz. Tylko pytanie: co zrobić z milionową 
rzeszą Polaków, którzy żyją pod władzą i Komisji 
Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych, i w Rzymie? 
Musimy się liczyć z tym, że odium związane ze złą 
opinią spadnie na naszych rodaków tam żyjących.

Polska – tak, Panie Senatorze. Pan nie pamięta tego, 
że gdy prezydent Obama – nie, nie jestem jego wybor-
cą – parę lat temu przyjechał do Polski na zasadzie 
wyjątku, by nas pochwalić, to wszyscy byliśmy dumni 
z tego, że oto prezydent mający na głowie wiele świa-
towych problemów – Japonia, Azja, Chiny, Afryka, 
terroryści – przyjeżdża do Polski, poświęca czas i wy-
daje pieniądze, żeby nas pochwalić. Dziś przyjeżdża 
do Polski z uwagami. Jak ma reagować Amerykanin, 
który chce w Polsce zawierać kontrakty?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się skończył.)

Kogo ma on słuchać? Pana senatora czy swojego 
prezydenta?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się skończył.)

Jeśli macie takie siły, to proszę bardzo. Ale właśnie 
udowadniają wam, że takich sił nie macie. Już się 
ugięliście, jeśli chodzi o wizytę Komisji Weneckiej, 
i chwała za to. Ale nie chodzi o to…

Już, Pani Marszałek…
…o to żeby sobie teraz wzajemnie wypominać, 

tylko o to, żeby zrealizować to, do czego wzywa nie 
tylko Komisja Wenecka, ale i opinia publiczna, która 
chce żyć w warunkach pokoju i rozwijać się. Chodzi 
o to, żeby zawrzeć w tej sprawie konsensus, a ta po-
prawka to proponuje.

Wicemarszałek Maria Koc:
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?

Jako pierwsza zapisała się pani senator Barbara 
Borys-Damięcka.

Pani Senator, bardzo proszę. Do którego z panów 
senatorów sprawozdawców kieruje pani pytanie?



13
23. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2016 r.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

(senator M. Seweryński) Senator Ryszard Majer:

To będzie pytanie do senatora sprawozdawcy 
mniejszości, do pana senatora Rulewskiego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Z uwagą słuchałem pańskiej propozycji dotyczącej tej 
konstrukcji, kompromisu, konsensusu; tak w ogóle to 
bardzo ciekawa figura w systemie. 

Ale proszę powiedzieć, Panie Senatorze – bo pan 
przedstawił się jako przedstawiciel partii rozmiło-
wanej w systemie demokratycznym, w wartościach 
demokratycznych – czy w pana przekonaniu to, co się 
stało w ubiegłym roku, kiedy Sejm i Senat poprzed-
niej kadencji wybrały niejako na zapas 3 sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, co było przyczyną kry-
zysu w Trybunale Konstytucyjnym, było prawidło-
we? Czy może pan, Panie Senatorze, jednoznacznie 
powiedzieć: tak, wybór na zapas 3 sędziów trybunału 
był ruchem prawidłowym?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drogi Panie 

Senatorze! Dziękuję za to, że pan z uwagą wysłu-
chał, bo to jest ważny element dialogu i budowania 
kompromisu czy też konsensusu. Ja prezentowałem 
stanowisko, powiedziałbym, nie partii, bo nie jestem 
członkiem partii, ale też nie jestem… Jestem obywa-
telem zrzeszonym wokół Platformy Obywatelskiej, 
tyle że nie jestem malowanym obywatelem, ale praw-
dziwym.

Moje stanowisko w tej sprawie w gruncie rze-
czy jest takie, żeby nad zwarzonym mlekiem już 
nie dyskutować. Ja uważam, że pobieramy wyna-
grodzenia plus diety po to, żeby problem rozwią-
zać. Ówczesne stanowisko zostało zrewidowane na 
wniosek Platformy Obywatelskiej przez Trybunał 
Konstytucyjny, w części zostało odrzucone, zatem 
wychodziło naprzeciw, powiedziałbym, środowisku 
PiS, tyle że PiS – i pozwolę sobie jednak wydać osąd – 
nie wykorzystał przewidywanego korzystnego dla sie-
bie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i posunął 
się dalej, krokiem czy też paszczą krokodyla: chciał 
nie tylko zmiany dotyczącej 2 sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, chciał pożreć cały trybunał. I stąd 
ambaras. Ale powtarzam: zwarzonego mleka już nie 
przywróci się do stanu naturalnego i my wszyscy 
musimy je wypić, szczególnie politycy, dla których ta 
Izba jest narzędziem czy też elementem pracy. I po-
winniśmy to rozwiązać. I wszystko jasne. Dziękuję 
bardzo.

Pani Senator, czemu służą przepisy dotyczące 
udziału prokuratora w rozprawie, to chyba wszyscy 
wiemy. Chodzi o uregulowanie jego udziału w rozpra-
wie. A jak należy te przepisy interpretować? Przede 
wszystkim komisja tym się nie zajmowała i ja rów-
nież tym się nie zajmowałem. To jest kwestia intencji 
projektodawcy, to nie należy do moich wyjaśnień.

Jeśli chodzi o… Było też pytanie dotyczące tego, 
czy wzięliśmy pod uwagę opinie, które pani sena-
tor wymieniała. Otóż wszystkie opinie, które były 
załączone do druku senackiego, były udostępnione 
wszystkim członkom komisji, jednej i drugiej komi-
sji, wszyscy senatorowie mogli z nimi się zapoznać. 
Nadto przedstawiciele niektórych z tych instytucji 
brali udział w posiedzeniu komisji, wypowiadali się 
jeszcze na posiedzeniu komisji, każdy zatem zgodnie 
z własnym rozeznaniem mógł podjąć decyzję, czy te 
opinie wpływają, a jeśli tak, to w jakim stopniu, na 
to, jak głosuje w sprawie tej ustawy.

Co do ogłoszenia opinii komisji przy marszałku 
Sejmu… Nasza komisja tym się nie zajmowała. Ja nic 
nie mogę powiedzieć na temat działalności tej grupy 
opiniodawczej.

Co do ostatniego pytania… Zdaje się, że pani se-
nator pytała o odpowiedź prezesa Rady Ministrów…

(Wicemarszałek Maria Koc: O wymianę opinii…)
O wymianę opinii pomiędzy komisją a panią pre-

zes… To również nie było przedmiotem obrad naszej 
komisji.

(Barbara Borys-Damięcka: Czy mogę ad vocem?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja będę prosiła o odpowiedź na te pytania, na które 

pan profesor nie udzielił mi odpowiedzi, przedstawi-
ciela rządu. Bo rozumiem, że będzie na ten temat się 
wypowiadał. Rozumiem, że komisja nie zajmowała 
się tym i nie zadawała, jak wynika z wypowiedzi pana 
profesora, ustawodawcom tego typu pytań. Niemniej 
jednak, żeby podjąć decyzję i zaakceptować zapropo-
nowaną ustawę… Te pytania same cisną się na usta 
i odpowiedź jako taka jest istotna i ważna. Tak że 
bardzo proszę o zapisanie mnie do pytań do przed-
stawiciela ustawodawców. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Przedstawiciel rządu na pewno odpowie 

na te pytania.
A teraz proszę o zadanie pytania pana senatora 

Ryszarda Majera. Bardzo proszę.
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wtedy, kiedy jest mniej niż 3 kandydatów. Pan senator 
wyraża obawę co do tego, czy to jest dobra koncepcja, 
żeby było 3 kandydatów, i czy nie będzie problemów 
matematycznych z liczeniem. Powiem szczerze, że 
w liczeniu jestem dosyć kiepski, ale mam zaufanie, że 
nie będzie sytuacji patowych i że jakieś rozwiązanie 
zawsze się znajdzie, i że spośród 3 kandydatów 1 da 
się wyłonić. Mogę więc powiedzieć tylko tyle, że mój 
stan ducha i obaw jest bardziej optymistyczny niż stan 
ducha i obaw pana senatora co do tego, czy to jest dobre 
rozwiązanie, czy nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze! 

Chciałbym zapytać o kwestię podobną do tej, o którą 
pytał pan senator Florek, bo on tylko częściowo uzy-
skał odpowiedź na pytanie dotyczące spraw w toku. 
Po pierwsze, jak referował pan treść poprawki, to 
zrozumiałem to w ten sposób, że zasadą jest rozpa-
trywanie spraw według kolejności wpływu, a jedy-
nie mogą być wyjątki, o których decydować będzie 
w szczególnych okolicznościach prezes trybunału. 
Tak?

(Senator Michał Seweryński: Przy tej poprawce?)
Przy tej poprawce. Przy tej poprawce.
W każdym razie ja tak zrozumiałem. Jeśliby tak 

miało być, to chciałbym zapytać, w odniesieniu do 
art. 85, 86, 87, 88, o kwestie dotyczące spraw w toku. 
Mianowicie od kiedy tak naprawdę będzie się liczył 
termin, ważny dla ustalenia kolejności rozpatrywania, 
w sytuacji kiedy wnioski wcześniej złożone będą mu-
siały być, zgodnie z art. 85, złożone ponownie? Jeżeli 
wcześniej został wyznaczony termin rozprawy, to ten 
termin rozprawy wyznacza się na nowo i rozprawa 
toczyć się będzie według przepisów niniejszej ustawy. 
A więc jaki to będzie termin? I jeżeli przed wejściem 
w życie niniejszej ustawy został wyznaczony termin 
publicznego ogłoszenia orzeczenia, to odracza się to 
orzeczenie, bo skład orzekający i wymogi muszą być 
dostosowane do nowej ustawy. Który termin będzie 
się liczył? I wreszcie sprawy skierowane do wstęp-
nego rozpoznania rozpatruje się na podstawie prze-
pisów niniejszej ustawy po wstępnym rozpoznaniu. 
I znowu trzeba tę procedurę ponowić według nowych 
przepisów. Który termin będzie obowiązujący w tej 
kolejce? Stary czy nowy?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pewne sprawy z mocy ustawy 

nie są rozpatrywane w według kolejności wpływu. 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Kolejny do zadania pytania zapisał się pan senator 

Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Mam pytanie do pana senatora 

Seweryńskiego. Właściwie mógłbym to pytanie skie-
rować do posła sprawozdawcy, ponieważ jednak nie 
widzę pana posła sprawozdawcy na sali, to pierwsze 
2 pytania może… A będę miał ich kilka.

Chodzi mi o sprawy w toku, które mają być roz-
patrywane od nowa, niezależnie od stanu zaawan-
sowania. Czy państwo omawialiście na posiedzeniu 
komisji, ile jest tych spraw w toku, w związku z ko-
lejką, która jest, i rozpatrywaniem w kolejności, i jak 
to będzie wyglądało jeśli chodzi o czas, jak to moż-
na liczyć? Jeżeli dołożymy sprawy rozpatrywane do 
tej pory, które będą rozpatrywane ponownie, to jak 
to będzie wpływało na funkcjonowanie Trybunału 
Konstytucyjnego, jeśli chodzi o czas? To pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Prezydent powołuje prezesa 
i wiceprezesa spośród co najmniej 3 kandydatów 
przedstawionych przed zgromadzenie ogólne. Pan 
wspominał w sprawozdaniu, że państwo zgłosiliście 
poprawkę, że nie „spośród co najmniej 3 kandyda-
tów”, tylko „spośród 3 kandydatów”. No, poprzednio 
było „spośród 2”. Mam pytanie w tej sytuacji, czy 
nie ma takiej obawy, że w związku z tym może być 
taka sytuacja, że pierwszy z kandydatów dostanie 
odpowiednią liczbę głosów, drugi też odpowiednią, 
a trzeci kandydat sam się zgłosi na prezesa czy na 
wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i otrzyma 1 
głos, i będzie jednym z tej trójki kandydatów, i trzeba 
będzie przedstawić prezydentowi do wyboru również 
taką osobę. Czy państwo nie widzicie, że takie za-
wężenie… W ustawie jest zapis „co najmniej 3 kan-
dydatów” – bo fakt, że są poprawki, nie oznacza, że 
one zostaną przegłosowane przez Wysoki Senat, to 
już nie raz się zdarzało, że nawet państwa poprawki, 
które zgłaszaliście, nie były przegłosowane. Tak że 
mam takie 2 pytania na początek. Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Co do pierwszego pytania, Panie Senatorze, komi-

sja nie zajmowała się tak bardzo szczegółowo liczbą 
spraw, które są w toku, nie było takich pytań, nie było 
takich ustaleń.

Co do kwestii 3 kandydatów, wnioskodawcom wy-
dawało się, że lepszy jest przepis, który zamiast mówić 
„co najmniej 3 kandydatów”, mówi „3 kandydatów”. 
Jeżeli jest 3 kandydatów, to wybór jest większy aniżeli 
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(senator M. Seweryński) jako do senatora sprawozdawcy, ale także jako do 
prawnika. Panie Senatorze, jest w tej ustawie parę 
rzeczy, które są absolutnie absurdalne, i one były od 
początku, to nie jest wymysł posłów w tej chwili, 
posłów, którzy nam to przedłożenie zafundowali, ale 
po prostu to jest rzecz zastana. To nie są kontrower-
syjne sprawy i one powinny zostać – popatrzmy na 
to jak prawnik – wyczyszczone. Przykładem jest – 
jeśli pan senator mógłby spojrzeć – art. 28 pkt 9 i 10 
i identyczny problem jest w art. 53 pkt 1. Otóż pkt 9, 
tak samo jest w art. 53, przewiduje, że uczestnikiem 
postępowania jest rzecznik praw obywatelskich, o ile 
zgłosi udział, bo on sam nie inicjuje, o ile zgłosi udział 
w postępowaniu dotyczącym danej sprawy, tu skargi 
kasacyjnej, a w art. 53 w ogóle. Proszę teraz spojrzeć 
na pkt 10. Otóż uczestnikiem jest także rzecznik praw 
dziecka, jeżeli zgłosi udział w postępowaniu wszczę-
tym na wniosek rzecznika praw obywatelskich. Jest 
to koszmarek i bzdura prawna, którą moglibyśmy 
wyczyścić.

Chciałbym w tym samym duchu zwrócić uwagę 
pana senatora i wszystkich kolegów np. na artykuł 
stanowiący o tym, w jakim składzie orzeka Trybunał 
Konstytucyjny. Tam są określone składy – mówię 
o tym w tej chwili i podnosiłem to na posiedzeniu 
komisji, to jest art. 26 pkty 1, 2 i 3 – przewidziane 
jest, że trybunał w pełnym składzie orzeka w takich 
sprawach, w składzie 5 sędziów w takich i takich spra-
wach, w składzie 3 sędziów w takich sprawach. Nie 
jest tu przewidziany skład jednoosobowy, który z ko-
lei ta sama ustawa wyznacza do wstępnej oceny skargi 
konstytucyjnej, tej pierwszoinstancyjnej. Takich błę-
dów legislacyjnych, wynikających z tego, że tak daw-
no było to uchwalane, bo mówimy o 1997 r., a prace 
były przecież prowadzone dużo wcześniej, jest dużo.

Czy pańskim zdaniem, Panie Profesorze, Panie 
Senatorze, nie należało ewidentnych spraw, tych, któ-
re nie budzą żadnych emocji politycznych, po prostu 
wyczyścić?

(Senator Michał Seweryński: Już mogę odpowia-
dać?)

Tak jest. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Dobrze.
Panie Senatorze, na końcu sformułował pan py-

tanie, na które odpowiedź jest oczywista, otóż tam, 
gdzie to jest możliwe, senatorowie zgłaszają poprawki 
i starają się ulepszyć tekst ustawy.

Co do pańskich ocen na temat innych przepisów, 
niektórych bardzo ostro sformułowanych, mogę po-
wiedzieć, że pozostawiam panu pełne prawo do ich 
formułowania i ja nie będę się do nich odnosił, bo to nie 
są pytania i to nie jest moje zadanie. Dyskutowaliśmy 
i przedstawialiśmy swoje oceny na posiedzeniu ko-

Art. 38 ust. 4 mówi, że kolejność wpływu wniosku nie 
dotyczy przypadków rozpatrywania spraw, które ja 
odczytałem, które są enumeratywnie wyliczone, tak-
że na wniosek 3 sędziów można pominąć tę sprawę. 
Z poprawki, którą złożyłem razem z panem senatorem 
Gogaczem, wynika, że w sprawach dotyczących praw 
obywateli, wolności obywateli, bezpieczeństwa pań-
stwa prezes trybunału również będzie mógł ominąć 
tę zasadę kolejności wpływu i rozstrzygać według 
własnego uznania.

Pan senator zadał wiele takich bardzo dociekli-
wych pytań dotyczących wyliczania terminu, wy-
znaczania terminu. To jest kompetencja prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego. On będzie musiał sobie 
z tym poradzić. Ja mógłbym odpowiedzieć krótko, że 
takimi szczegółowymi sprawami komisja się nie zaj-
mowała, a to, co bym teraz powiedział, to byłaby moja 
własna interpretacja. Ale to nie jest obowiązkiem ani 
uprawnieniem sprawozdawcy, żeby przedstawiać tu-
taj własne interpretacje ustawy, a więc ja się od tego 
powstrzymam. Nie chcę nie doceniać ewentualnych 
trudności, jakie na tym tle mogą powstać wtedy, kiedy 
prezes trybunału będzie wyznaczał te terminy, ale to 
jest jego kompetencja i sposób, w jaki on skorzysta 
z ustawy, będzie zależał od niego.

Mnie się wydaje, że chyba już na wszystkie pyta-
nia odpowiedziałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jako kolejny do zadania pytania zgłosił się pan 

senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam jedno trochę rozbudowane pytanie do pana 

senatora Seweryńskiego, a potem będę miał pytanie 
do pana senatora Rulewskiego.

Panie Senatorze! Generalnie rzecz biorąc, ustawa 
z zeszłego roku, z 2015 r., głównie miała za zadanie 
oczyścić ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z bar-
dzo wielu wewnętrznych sprzeczności bądź dostoso-
wać ją do praktyki, która się wytworzyła przez wiele, 
wiele lat. Bo pewne braki trzeba było dointerpreto-
wywać. Z powodów politycznych najpierw ta ustawa 
została znowelizowana, a teraz mamy do czynienia 
z powrotem do stanu z roku 1997 z pewnymi poli-
tycznymi naleciałościami. I teraz pozwoli pan senator, 
że ja użyję pewnego wytrychu w stosunku do pana 
senatora, identycznego z tym, jakiego używali pana 
koledzy w stosunku do mnie, otóż zwracali się do 
mnie, gdy stałem tam, gdzie pan senator, nie tylko 
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(senator M. Seweryński) różne katalogi, ja się zgadzam i to rozumiem. To są, 
powiedziałbym, 2 wagi spraw. I tutaj się zgadzam 
z panem senatorem.

Miałbym jeszcze pytanie do senatora Rulewskiego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Teraz? Od razu?
(Senator Jan Rulewski: Tak, proszę.)
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, ponieważ pana przemówienie 

było osadzone na fundamencie pewnych zasad i im-
ponderabiliów prawnych, zakres pana poprawki, 
szczerze mówiąc, trochę mnie zdziwił. Jeżeli mó-
wimy o pewnych przekonaniach prawnych, o oce-
nach konstytucjonalistów, to mamy po prostu do 
czynienia – większość w ten sposób się wypowia-
dała – z następującym… Mówiliśmy tu o stanowi-
sku Komisji Weneckiej. Po prostu mówiono tak, jak 
orzekł Trybunał Konstytucyjny: 3 sędziów zostało 
wybranych zgodnie z prawem, 2 – niezgodnie. I do 
widzenia. To jest jasne, proste wyłuszczenie pewnej 
zasady. Patrząc na to wszystko, można mówić, że jed-
ni wybrali niezgodnie z prawem 2 sędziów, a następni 
sanowali to w ten sposób, że wybrali zupełnie nie-
zgodnie z prawem 3 kolejnych. To jest jasna sytuacja. 
No, kto silniejszy, ten za łeb i wygrywa. Ale pana po-
prawka i wniosek mniejszości to zamazują, ponieważ 
okazuje się, że my, politycy, możemy przejść ponad 
pewnymi zasadami prawnymi. I teraz się dogadamy. 
Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dogadają 
się z przedstawicielami Platformy. Ale to są tylko 
2 partie. 

I chciałbym, żeby pan mi odpowiedział, jak można 
pogodzić te 2 spojrzenia, które pan zaprezentował. Bo 
z jednej strony pan dosyć pryncypialnie mówił o tym, 
że prawo jest prawem, a z drugiej strony proponuje 
pan rozwiązanie, które zamazuje tę jasność. Dziękuję.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze 

Pociej – kolego z komisji – rzeczywiście jest tak, 
że to nie jest czystej miary poprawka prawna. 
Wspomniałem jednakże, że mleko się zwarzyło. 
I w życiu mamy wiele tego rodzaju sytuacji, że prawo 
nie zawsze jest w stanie czy nie może odpowiedzieć 
na wyzwania, jakie stawia rzeczywistość. Dlatego 
Komisja Wenecka, w której zasiadają wybitni praw-
nicy, o wysokich autorytetach i do tego jeszcze dużym 
doświadczeniu, którzy, jak wskazuje wspomniany 
raport, badali wiele różnych, trudnych spraw… Nie 

misji. Pan senator na posiedzeniu komisji zwracał 
uwagę na niezadowalające przepisy, o których dzisiaj 
też powiedział. Nawet zgłaszał pewne poprawki, ale 
poprawki te nie uzyskały poparcia. I do takiej odpo-
wiedzi mógłbym się ograniczyć. Mogę dodać, jeżeli 
pan senator to przyjmie, że zawsze można wyobrazić 
sobie lepszą ustawę, no ale otrzymujemy taki tekst, 
jaki został uchwalony w Sejmie. Jak widzimy po licz-
bie zgłoszonych poprawek, staraliśmy się go ulepszyć. 
Są poprawki i większości, i mniejszości. Jeżeli one 
zostaną przyjęte, to zapewne ustawa będzie miała 
lepszy kształt.

Co do jednej sprawy chciałbym podjąć… może nie 
polemikę, ale chciałbym się do niej ustosunkować. 
Chodzi o dwukrotne wyliczenie osób, podmiotów, 
które mogą uczestniczyć w postępowaniu przed try-
bunałem. Ja nad tym też się zastanawiałem. Art. 28 
zawiera większy katalog tych podmiotów, art. 53 
– mniejszy. Różnica jest taka, że w art. 53 chodzi 
o udział w sprawach dotyczących skarg konstytu-
cyjnych. A więc mamy tu tylko jeden rodzaj spraw; 
ten katalog jest mniejszy. Nie można wykluczyć – 
ja się tylko domyślam – że ratio legis było takie, że 
w sprawie skarg konstytucyjnych, które mają cięższy 
wymiar gatunkowy, lista uprawnionych może być 
trochę krótsza aniżeli to lista wcześniej wyliczonych 
uczestników. Możemy powiedzieć, że niejako w ra-
mach jednego aktu prawnego mamy regułę generalną 
i lex specialis. Ja sobie to tak tłumaczę i ostatecz-
nie dochodzę do wniosku, że mnie te 2 zestawienia, 
te 2 wyliczenia nie rażą. Co do innych ocen, Panie 
Senatorze, to przedstawialiśmy… Ja się z wieloma 
pańskimi ocenami bardzo krytycznymi nie zgadzam, 
ale to nie jest przedmiotem pytań. Możemy o tym 
porozmawiać w fazie dyskusji, kiedy oceniamy całą 
ustawę. Ja w tej chwili od tego się powstrzymuję, bo 
to nie jest ten etap. Teraz udzielamy odpowiedzi na 
pytania.

Senator Aleksander Pociej:
Jeżeli można, Panie Marszałku, ad vocem.
Panie Senatorze, chyba mnie pan źle zrozumiał. 

Ja nie kwestionowałem tego, że są 2 różne katalogi…
(Senator Michał Seweryński: Mnie się tak wy-

dawało.)
Nie, nie. Mnie chodziło o to, że tam jest po prostu 

zwykły błąd. Najpierw się pisze, że rzecznik praw 
obywatelskich może przystąpić do postępowania do-
tyczącego skargi – i jednej, i drugiej – a potem pisze 
się, że rzecznik praw dziecka może przystąpić do po-
stępowania w sprawie skargi wszczętego na wniosek 
rzecznika praw obywatelskich, który takiego prawa 
nie ma. O tym mówiłem. Z tym, że są to 2 zupełnie 
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(senator J. Rulewski) z wybitnych profesorów, filozofów prawa, o których 
pan mówił, wypowiadał się na wspomniany temat 
i które zapisy tej ustawy podnosił jako niekonsty-
tucyjne?

Ja jeszcze chciałbym dopytać. We wnioskach 
mniejszości pan przedstawił propozycję, z której 
wynika, że w art. 26 zamierzacie państwo zapro-
ponować rezygnację z tego… żeby z wnioskiem do 
trybunału o uznanie sprawy za szczególnie zawiłą nie 
zwracał się skład orzekający wyznaczony do rozpo-
znania danej sprawy – czyli ten skład, który miałby 
największą wiedzę, że zakres jest na tyle poważny, że 
wskazywałby na konieczność rozpatrzenia tej sprawy 
przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego – albo 
w sprawach, w których szczególna zawiłość wiąże się 
z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w usta-
wie budżetowej, a w szczególności gdy skład orzeka-
jący zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyra-
żonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie… 
Panie Senatorze, uważam, że ten zapis jest w pełni 
transparentny, idący w kierunku prawdziwych inten-
cji, bo jeżeli skład orzekający sam stwierdzi, że zakres 
sprawy wykracza jakby poza jego kompetencje, jemu 
przeznaczone czy w stosunku do niego skierowane, to 
on może, a nawet powinien zwrócić się z takim wnio-
skiem o wydanie decyzji przez pełny skład. Proszę to 
wyjaśnić, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, pan zadał tyle pytań, że aby 

na nie odpowiedzieć, właściwie musiałbym mówić 
przynajmniej tyle, co w początkowym przemówie-
niu, argumentując wniosek mniejszości, ponieważ 
musiałbym odczytać – praktycznie poza argumentami 
co do większości 2/3 w głosowaniu, niezgodnego… 
– co było w opinii Komisji Weneckiej, bo właściwie 
wszystkie inne kwestie są aktualne. Może nie dotyczą 
tej ustawy, ale ta ustawa jest jeszcze gorsza w wie-
lu kwestiach, chociażby w kwestii wyboru prezesa, 
gdzie, jak powiedziałem, regulamin do tej pory po-
zwalał na rzeczywistą realizację słowa „wybiera” try-
bunał. Jak trybunał może wybrać 3, skoro sędzia ma 
1 głos? W związku z tym może być sytuacja taka… 
Jak w takim razie można ocenić wolę zgromadzenia? 
I to chcę panu powiedzieć.

Ale oczywiście wszystkich – powołuję się tutaj 
na opinie Krajowej Rady Sądownictwa – prawni-
ków, którzy się wypowiadali w tej sprawie… Krajowa 
Rada Sądownictwa, chociażby w ostatnim stanowi-
sku z 18 lipca, wyraźnie w wielu punktach mówi 
o niekonstytucyjności poszczególnych zapisów. No, 
mogę panu zacytować, jednak to, jak mówiłem, po-
trwałoby przynajmniej godzinę, półtorej, ale jestem 
na to przygotowany. Jeszcze raz chcę podkreślić tezę, 
którą przedstawił pan prof. Zaleśny, że jest szereg 

chcę powiedzieć, że ona umyła ręce od tego, żeby we 
wspomnianej sprawie wskazać rozwiązanie – choć 
w trzydziestu kilku przypadkach wprost się wypo-
wiedziała, precyzyjnie, jak ma brzmieć ustawa – tylko 
odesłała to, że tak powiem, do mocy partnerów koali-
cyjnych i opozycyjnych. Ale prawdą jest, że dodała, 
że na gruncie przestrzegania prawa…

Ale pan, Panie Senatorze, w gruncie rzeczy zgłosił 
autorstwo poprawki, która też może mieć rację bytu. 
Tak jak pan to powiedział, należałoby najpierw skon-
sumować wybór 3 sędziów, a potem – następnych 3. 
Takiej poprawki nie zauważyłem. Jak powiedziałem, 
jako człowiek, że tak się wyrażę, bywały w sytu-
acjach różnego rodzaju starć, w tym podpisujący 
różne kompromisy… Dodam, że z komunistami to 
wszystkie kompromisy podpisywałem. Żaden z nich 
nie miał mocy prawnej, system komunistyczny był 
osadzony w innych realiach prawnych. Ja uważam, 
że obecnie trzeba wybrać: czystość litery prawa czy 
też, że tak powiem, niezaleganie z prawami obywa-
teli, prawami obywatelskimi. Bo na dziś trybunał jest 
zamrożony. Wyraźnie się pisze, że 150 spraw nie jest 
rozpatrywanych. I to bynajmniej nie są sprawy partii 
politycznych, interesów, tylko zwykłe, ludzkie spra-
wy, sprawy ludzi, od celników aż po właścicieli firm. 
Na dziś trzeba – zanim, być może, Panie Senatorze, 
zostanie wydany ostateczny osąd o tym, kto winien, 
a kto nie winien – trzeba odblokować prace Trybunału 
Konstytucyjnego. Ja uważam, że wspomniany wnio-
sek mniejszości… Zgadzam się z panem, że on nie 
spełnia kryteriów takiej czystości prawniczej. Ale ma 
on, tak się wyrażę, czystość obywatelską i powinien 
być przyjęty.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam w zasadzie jedną grupę pytań do pana 

senatora sprawozdawcy Piotra Zientarskiego, a póź-
niej do pana senatora Rulewskiego. Może najpierw 
pierwsza część pytań.

Panie Senatorze Sprawozdawco Mniejszości, 
w którym miejscu ustawa o Trybunale Konstytucyjnym 
łamie, jak pan tutaj powiedział, podstawowe zasady 
prawa, fundamenty prawa, o których był pan łaskaw 
mówić w sprawozdaniu? I gdzie zauważa pan złe in-
tencje, jeśli chodzi o tę ustawę? Bo ja we wnioskach 
mniejszości dopatruję się działania, które jest skie-
rowane na to, żeby ta ustawa nie działała dobrze. Kto 
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(senator P. Zientarski) odpowiedział na to pytanie. Ja rozumiem, że może 
nas już…

(Senator Piotr Zientarski: Który punkt, przepra-
szam?)

Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. f.
Ja rozumiem, że możemy się różnić co do oceny 

w kwestii konstytucyjności, ale co do faktycznych 
zapisów, które państwo proponujecie… Proszę to 
przeanalizować. Ja chciałbym się dowiedzieć, dla-
czego rezygnujecie państwo z tego zapisu, zgodnie 
z którym o uznanie sprawy za szczególnie zawiłą 
może się zwrócić skład orzekający wyznaczony do 
rozpoznania danej sprawy.

Senator Piotr Zientarski:
Dlatego że do tej pory, Panie Senatorze, o szcze-

gólnej zawiłości nie decydował skład, a już na pewno 
nie decydowali o tym sędziowie spoza składu, tylko 
prezes. I my uważamy, że sędziowie nie powinni o tym 
decydować, zwłaszcza sędziowie spoza składu. A w tej 
chwili jest taka możliwość, żeby oni decydowali o tym, 
czy sprawa jest zawiła, czy nie, i sami de facto decydo-
wali o kierowaniu sprawy do rozpatrzenia w pełnym 
składzie, dezorganizując w ten sposób pracę trybuna-
łu. Bo jak jest 11 zaangażowanych w zawiłe sprawy, 
a takie są wszystkie… No, to musi być szczególna 
zawiłość. Szczególna zawiłość była do tej pory i my 
wracamy do tego rozwiązania, że w sytuacjach wyjąt-
kowych decyduje o tym prezes, z pełnym zaufaniem, 
a nie sędziowie, zwłaszcza ci spoza składu.

(Senator Adam Gawęda: Panie Marszałku, czy do 
drugiego senatora sprawozdawcy później, w dalszej 
części…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.
Teraz pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, pana 

Michała Seweryńskiego, jeśli można.
(Senator Michał Seweryński: Jestem gotowy.)
Ja wiem, Panie Profesorze. Trudno mi z panem dysku-

tować, bo wiem, jak ogromną ma pan wiedzę – niedawno 
mieliśmy okazję bardzo długo rozmawiać na ten temat.

Chciałbym zapytać o art. 208 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż ust. 1 stanowi: 
„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wol-
ności i praw człowieka określonych w Konstytucji”. 
Tymczasem w zaproponowanej ustawie wyłącza się 
możliwość uczestniczenia rzecznika praw obywatel-
skich w sprawach dotyczących niezgodności ustaw 
z konstytucją. Dlaczego, Panie Senatorze?

artykułów, przepisów, które same w sobie, pojedyn-
czo, nie są niekonstytucyjne, ale tworzą całość, która 
jest niekonstytucyjna, tzn. uniemożliwia dostęp do 
sądu i czyni ten trybunał kompletnie niewydolnym, 
niesprawnym. I tych przepisów jest bardzo, bardzo 
wiele, chociażby kwestie dotyczące właśnie żądania 
sędziów, którzy nie należą do składu, bo o to nam 
chodzi… 4 sędziów może oceniać, czy sprawa jest 
zawiła, czy nie, pomimo że oni sami z tą sprawą nie 
mają nic do czynienia. Taki jest zapis w tej ustawie, 
Panie Senatorze, i my chcemy ten zapis zlikwidować. 
W świetle tych przepisów sędziowie – niekoniecznie 
ze składu – mają wnosić o pełen skład, nie mówię już 
o innych kwestiach, związanych chociażby z odra-
czaniem o 3 miesiące spraw, ich rozpatrywaniem po 
30 dniach od zawiadomienia… itd., itp. Tu jest cały 
kompleks przepisów, które po prostu zamrażają, ubez-
własnowolniają trybunał – nieważne, jak to nazwiemy 
– pozbawiają go możliwości realnego działania.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan…
(Senator Adam Gawęda: Przepraszam, można ad 

vocem, Panie Marszałku?)
Proszę.

Senator Adam Gawęda:

Przepraszam bardzo, ale pan senator nie zrozumiał 
w pełni mojego pytania. Moje pytanie odnosiło się 
do poprawki nr 10. Pan senator jako sprawozdawca 
mniejszości powinien odpowiedzieć, dlaczego w po-
prawce nr 10, zmierzającej do zmiany w art. 26, rezy-
gnujecie z zaproponowanego zapisu w lit. f dotyczą-
cego uznania sprawy za szczególnie zawiłą…

(Senator Piotr Zientarski: Poprawka nr 10 w któ-
rym druku?)

W sprawozdaniu komisji, chodzi o wnioski mniej-
szości.

(Senator Piotr Zientarski: Która poprawka? 
Dziesiąta?)

Tak, z wniosków mniejszości.
(Senator Piotr Zientarski: Bo tu jest cały art. 26…)
Tak. Wnioski o wprowadzenie poprawek do usta-

wy.
(Senator Piotr Zientarski: Czyli, Panie Senatorze…)
To jest na stronie 3, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Poprawka nr 10 nadaje 

nowe brzmienie art. 26.)
Tak, Panie Senatorze, i w tym nowym brzmieniu 

art. 26 rezygnujecie z tego zapisu. Pan senator nie 
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nikarze. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który tą 
sprawą się zajmował, bodajże o sygnaturze K 34/15, 
z 3 grudnia, jest bardzo specyficznym wyrokiem. 
Mianowicie są tam zawarte stwierdzenia, które ocie-
rają się już w pewnym sensie… no, to jakby wycho-
dzenie Trybunału poza zakres jego kognicji. To zna-
czy Trybunał tam się wypowiada na temat zdarzeń 
faktycznych, na temat aktów wyborczych, bo mówi, 
że bodajże art. 137, który badał, w pewnym zakre-
sie jest sprzeczny z konstytucją, a w pewnym nie 
jest sprzeczny. I co ciekawe, ta niesprzeczność ma 
się realizować w konkretnych 3 aktach wyborczych, 
a sprzeczność – w 2 aktach wyborczych. I pytanie 
jest takie… Ten wyrok był wydawany 3 grudnia. Pan 
jest, jak sobie przypominam, prawnikiem konstytu-
cjonalistą, więc dobrze kieruję to pytanie. A więc ten 
wyrok był wydawany 3 grudnia. Załóżmy przez chwi-
lę, że wyrok był wydawany w sierpniu. Można było 
zaskarżyć tę ustawę w sierpniu, po wejściu w życie 
bodajże w lipcu, czyli przed aktami wyboru. Jak by 
wyglądał taki wyrok? Jak powinien wyglądać wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, czyli kon-
stytucyjności czy niekonstytucyjności?

I pytanie dodatkowe. Czy wyrok może zależeć od 
czasu jego formułowania?

Senator Piotr Zientarski:
Odpowiadam na pytania pana senatora, dlaczego 

złożyłem wniosek o odrzucenie ustawy. Wydawało 
mi się, że precyzowałem to swoje stanowisko.

Było jeszcze pewne pytanie szczegółowe i może 
w związku z tym pierwszym pytaniem…

(Senator Jerzy Czerwiński: No, chodziło o to, że 
oceniamy obecną sytuację chyba negatywnie, a usta-
wa ma na celu wyjście z tej sytuacji.)

A tak, no właśnie…
(Senator Jerzy Czerwiński: I ma charakter w pew-

nym sensie ratunkowy…)
Tak jest, dziękuję bardzo.
No, my właśnie uważamy, że ta ustawa absolutnie 

nie wychodzi tu naprzeciw… Wprost przeciwnie, wy-
łącznie postawa obecnej większości parlamentarnej 
i, niestety, pana prezydenta spowodowała tę dzisiej-
szą sytuację. Ponieważ sprawa 2 sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, która, tak jak tutaj było to przypo-
minane przez senatora Rulewskiego, została zweryfi-
kowana – i to w wyniku wniosku Platformy, bo PiS się 
wycofał… Czyli PiS dał sygnał, że od tego momentu 
orzeczenia trybunału go nie interesują i będzie robił 
swoje. I od tego zaczął się problem. I on jest, dlatego 
że tych 2 sędziów przecież nie ma. Jest 2 wybranych, 
ale problem wciąż istnieje. W związku z tym teraz 
widzimy, na czym ten problem polega od począt-
ku. Polega on na tym, że nie uznaje się wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, które są niekorzystne 

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, powołam się na poprawkę, która 
zgłosiłem razem z panem senatorem Gogaczem do 
art. 28 pktu 9. Dzięki tej poprawce rzecznik praw 
obywatelskich będzie miał prawo – zawsze, kiedy 
tylko zgłosi wolę uczestniczenia – do udziału w po-
stępowaniu przed trybunałem.

(Senator Robert Dowhan: Brawo. Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Senatorze, mam pytanie do senatora spra-

wozdawcy wniosku mniejszości, pana senatora 
Zientarskiego. Właściwie są to 3 pytania.

Panie Senatorze, jest pan także wnioskodawcą 
wniosku o odrzucenie w całości ustawy.

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Pytanie jest takie… No, chyba obaj oceniamy, że 

obecny stan faktyczny jest raczej niezadowalający, 
mówiąc delikatnie. Ustawa ma charakter ratunkowy, 
próbuje wyprowadzić nas czy ogólnie instytucje pań-
stwowe z tego klinczu, który jest w tej chwili. Mam 
więc pytanie: jaki jest cel odrzucenia tej ustawy? Czy 
to oznacza, że chcecie państwo, żeby w dalszym ciągu 
trwał stan obecny? To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia dotyczy poprzednich pytań skie-
rowanych do pana. Mianowicie chciałbym, żeby pan 
podał, no, może nie wszystkie, bo to będzie trwało 
półtorej godziny, ale 2 przykłady sprzeczności tej 
ustawy w takim kształcie, jak ją się proponuje, włącz-
nie z poprawkami, które myśmy zaproponowali, bo te 
poprawki przypuszczalnie przejdą – trudno, żeby nie 
przeszły – znajdującymi się w sprawozdaniu z druku 
nr 242 A. Ale proszę powiedzieć nie ot tak sobie, że 
coś jest sprzeczne i już, tylko proszę podać wzorzec 
konstytucyjności, tzn. określić, że artykuł ten a ten 
jest sprzeczny z takim a takim zapisem konstytucji, 
zawartym w tym a w tym miejscu. A więc proszę 
powiedzieć, co z czym jest sprzeczne. 2 proste przy-
kłady.

(Senator Piotr Zientarski: Dobrze, oczywiście.)
Trzecie pytanie dotyczy podłoża tego wszystkiego, 

przyczyny. Otóż przyczyną jest, przypominam pań-
stwu, to, co się działo w czerwcu 2015 r., także w tej 
sali, a mianowicie skok na stanowiska, który wykona-
ła Platforma, próbując wybrać, próbując, powtarzam, 
5 dodatkowych – a nie, jak się powszechnie mówi, 
2 czy też 3 – członków Trybunału Konstytucyjnego. 
Wszyscy operują zwrotem, że 3 z nich zostało wy-
branych w sposób prawidłowy, mówią o tym dzien-
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja nie pytam, co by było, gdyby było. 
Proszę mi powiedzieć: czy wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego może zależeć od momentu, w któ-
rym ten wyrok jest podejmowany lub ogłaszany? To 
temat takiego samego stanu prawnego. Czy w kwiet-
niu może być inny wyrok, a w maju inny?

Senator Piotr Zientarski:
Nie, wyrok jest jeden i…
(Senator Jerzy Czerwiński: To jest taki sam stan 

prawny…)
Jest jeden wyrok powszechnie obowiązujący. 

Powinien on bezwzględnie zostać opublikowany 
i wejść w życie, a wszystkie organy państwa muszą 
– czy chcą, czy nie chcą – się do niego stosować. Taka 
jest doktryna, taka jest praktyka państwa demokra-
tycznego, państwa prawa. I czy się to komuś podoba, 
czy nie, tak musi być, oczywiście jeśli chcemy należeć 
do rodziny państw demokratycznych. Bo możemy to 
ignorować, tak jak to się dzieje w tej chwili.

Jeszcze raz podkreślam, że rozwiązanie proble-
mu klinczu w przypadku trybunału nie jest kwestią 
zmiany ustawy. Zresztą ta ustawa – powołuję się, 
uzupełniając odpowiedź, na opinię naszego Biura 
Legislacyjnego – jest bardzo słaba pod względem 
legislacyjnym, jest nieprzygotowana. Rzeczywiście 
brakuje konstytucjonalistów, którzy by wspomogli 
z drugiej strony… Skoro nie chce się słuchać do-
świadczonych sędziów czy nawet byłych prezesów 
Trybunału Konstytucyjnego, to powinno się słuchać 
jakichś konstytucjonalistów. Zostali powołani kon-
stytucjonaliści, a nie ma ich głosu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, prze-
wodniczącego komisji, pana Seweryńskiego, ale ma 
on teraz rzeczywiście ważną rozmowę.

(Senator Michał Seweryński: Nie mam.)
To zapraszam do wysłuchania pytań, bo będą 2, 3.
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze! Jest pan 

sprawozdawcą komisji, a zarazem przedstawicielem 
większości, która przyjęła projekt ustawy. 

dla obecnej większości parlamentarnej. I taka jest 
prawda.

Prostym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przyję-
cie ślubowania od 3 sędziów trybunału – wyraźnie 
mówi o tym Komisja Wenecka, że trzeba uszanować 
ten wyrok…

(Senator Stanisław Gogacz: Ilu sędziów?)
…i byłoby 15, a ci 3 sędziowie czekaliby na opróż-

nienie…
(Senator Stanisław Gogacz: Czyli 15 sędziów…)
Ci trzej… Ale przede wszystkim nie rozpoczęła 

się ich kadencja, oni nie mają… Sejm nie uchwa-
lił w ich przypadku początku kadencji, w związku 
z tym oni mają czekać na opróżnienie… I to był-
by po prostu kompromis. Trybunał mógłby wtedy 
normalnie działać. Ale tu nie chce się politycznego 
kompromisu – my na to wpływu nie mamy i w moim 
przekonaniu żadne propozycje, również te zgłaszane 
przez senatora Rulewskiego, absolutnie nie będą 
skuteczne. Bo tu nie ma woli żadnego kompromisu. 
I to widać wyraźnie.

Jeśli chodzi o przykłady, to tych przykładów 
jest wiele, chociażby kwestia zgłaszania wniosku 
o ogłoszenie wyroku. Konstytucja wyraźnie mówi, 
że jest bezwzględny nakaz ogłaszania wyroków, bez 
żadnych wniosków, bez żadnej oceny, bez żadnej re-
cenzji. Wszelkie wstrzymywanie, recenzowanie jest 
sprzeczne z konstytucją. I to powie każdy konstytu-
cjonalista, nie ma co do tego żadnej dyskusji, tym 
bardziej że Komisja Wenecka wyjaśniła wyraźnie – 
na pewno pan senator zna te argumenty – że trybunał 
jest upoważniony i powinien być upoważniony do 
oceny również ustawy w swojej sprawie i że należy 
ten wyrok uszanować.

Kolejny przepis to sprawa vacatio legis. Nie może 
być vacatio legis tak krótkie, że – o tym też mówi 
Komisja Wenecka, to też jest ewidentnie sprzecz-
ne z konstytucją – uniemożliwia weryfikację przez 
trybunał tej ustawy. Jest to ewidentnie sprzeczne 
z konstytucją.

No i jest szereg innych poszczególnych kwestii, 
o których tutaj mówiłem i które same w sobie nie są 
niekonstytucyjne, jednakże łącznie niewątpliwie mają 
taki charakter. Niejako przyłączam się tu do cytatu 
z prof. Zaleśnego.

Takich przykładów jest… No, takie są te przy-
kłady.

Nie będę mówił, Panie Senatorze, co by było, gdy-
by było, jaki by wyrok zapadł wcześniej czy później. 
Naprawdę tego typu dywagacje nie przystoją izbie 
wyższej parlamentu, Senatowi.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam… 
Można? Jeśli można… Mam pytanie doprecyzowu-
jące.)
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(senator J. Rulewski) Senator Piotr Wach:

Dziękuję uprzejmie.
Tak się składa, że moje pierwsze pytanie – ja 

właściwie mam 2 pytania – wiąże się z tym, co pan 
profesor powiedział w tej chwili, dotyczy tej nadziei. 
Bo właściwie zarzuty w stosunku do tej ustawy, wy-
rażane przez nas, jak również w szeregu opinii, także 
w opinii Komisji Weneckiej… To dramatycznie nazy-
wane jest paraliżem, a mniej dramatycznie brakiem 
wydajności czy też możliwości rozstrzygnięcia spraw 
w składach i trybach, jakie są w ustawie podane, na-
wet bez specjalnych elementów, które tutaj mogłyby 
być dodawane. 

Moje pytanie, to pierwsze, jest więc takie: czy 
w opiniach, jak również w dyskusji komisji wypły-
nęła kwestia szacowanej „wydajności” Trybunału 
Konstytucyjnego pod rządami procedowanej ustawy? 
Oczywiście, że każda sprawa jest inna, ale są staty-
styki. Od wielu lat co roku przewodniczący trybunału 
mówi, ile spraw zostało rozpatrzonych, jakiej wagi 
były to sprawy, więc są statystyki, jest jakaś historia. 
Czy były omawiane takie zasadnicze sprawy jak wy-
dajność i możliwość przetworzenia tego, co średnio 
wpływa do trybunału, pod rządami tej ustawy przez 
składy rozpatrujące? To jest pierwsze pytanie. I to 
jest, wydaje mi się, zasadnicza kwestia dla komisji: 
czy po prostu, praktycznie rzecz biorąc, tu jest czy 
może być paraliż, czy też nie?

A po drugie… To jest pytanie dotyczące informa-
cji, bo ja nie bardzo wiem, jak to jest zgodnie z tymi 
zapisami. Co oznacza ten pełny skład? Czy do pełne-
go składu prezes wyznacza 11 sędziów, czy właściwie 
wszyscy sędziowie biorą w nim udział, a musi być ich 
co najmniej 11? Jak wygląda postępowanie w przy-
padku pełnego składu? I co się dzieje w przypadku 
składu tak ściśle opisanego jak skład np. 5-osobo-
wy, do którego są dokładnie wyznaczeni sędziowie, 
a np. 1… Krótko mówiąc, czy w ustawie jest jakiś 
tryb zmiany składu wyznaczonego? Bo wyznaczo-
ny jest na pewno przy składach 5- i 3-osobowych. 
Ja co prawda widzę przepisy dotyczące wyłączenia 
sędziego, ale one wydają się, tak jak to widzę… Bo 
ja po prostu nie wiem, co dokładnie jest w kodeksie 
postępowania cywilnego, ale te wyłączenia wiążą się 
ze sprawami bezstronności czy powiązań rodzinnych, 
a nie tym, że sędzia może być chory czy coś innego 
może mu się stać. No, wyznaczono 5… Czy można, 
a jeśli tak, to czy wiadomo jak, zmienić skład, jeżeli 
zachodzi taka konieczność z innych powodów niż 
kwestia bezstronności?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, zacznę od tego drugiego py-

tania. Jest przepis art. 26 ust. 3, który mówi: „sę-

Co pana zdaniem zadecydowało o tym, że ko-
misje nie podzieliły opinii wielu korporacji i środo-
wisk prawniczych z kraju i z zagranicy, praktycznie 
wszystkich… Biura Legislacyjnego, którego opinia 
teraz już nie opierała się na poglądach jego pracow-
ników, tylko konsumowała szereg innych stanowisk? 
Towarzyszy temu pytanie o to, co się musi stać lub 
kto jeszcze musi wpłynąć na to, żebyśmy jednak 
uwzględnili – tak jak na ogół uwzględnialiśmy do 
tej pory – głosy tak wielkich autorytetów, znawców 
prawa. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Przewodniczący. Nietrudno 
– zresztą pan senator Zientarski już to wykazał – prze-
widzieć, że ustawa w wersji przedstawionej przez pana 
nie uzyska akceptacji Trybunału Konstytucyjnego. 

Czy wie pan, Panie Przewodniczący, co będzie 
się działo, gdy znowuż dojdzie do paraliżu? Jak pan, 
jako obrońca praw człowieka i wolności, będzie… 
Jaki jest pana stosunek do tych wielu niezałatwionych, 
ugorujących spraw?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, stawia mnie pan w trudnym 

położeniu, bo chciałby pan, żebym odpowiedział za 
tych, którzy głosowali na posiedzeniu naszej komi-
sji za ustawą czy przeciw niej, a przecież jest to dla 
mnie wiedza tajemna. Nie wiem, czym się kierowali 
poszczególni senatorowie, podejmując decyzję itd. 
Mogę wiedzieć, czym się kierowali, kiedy zabierali 
głos w dyskusji, bo wtedy uzasadniali swoje wystą-
pienie. Ale jeśli chodzi o głosowanie, to ich wiedza 
i sumienie decydowały o tym, za czym głosują, a za 
czym nie. Więc proszę nie oczekiwać, że będę mógł 
wyjaśnić powody, którymi kierowali się członkowie 
komisji. To jest poza moją wiedzą.

Jeżeli chodzi o to, co Trybunał Konstytucyjny zrobi 
z tą ustawą, to obaj możemy się tego ewentualnie do-
myślać, każdy z nas może snuć własne przypuszczenia. 
Ja nie muszę się bawić w prognozy i nie zamierzam 
tego robić. Dowiemy się tego, jak trybunał ogłosi orze-
czenie. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie ono jest.

Ubolewam razem z panem nad tym, że są sprawy, 
które w trybunale zalegają i do tej pory nie zostały 
załatwione. Wolałbym, żeby zostały załatwione. Mam 
nadzieję, że ta ustawa przyczyni się do tego, że roz-
patrywanie tych spraw będzie coraz bardziej sprawne 
i że wobec tego zaległości będą likwidowane. Taką 
mam nadzieję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada pan senator Wach. Bardzo 

proszę.
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(senator M. Seweryński) w wyjątkowych sytuacjach, co też jest taką furtką – 
to jest kwestia uzasadnienia – że dużo spraw może 
być rozpatrywanych w pełnym składzie 11 sędziów, 
co oczywiście wobec tej kolejki, o której mówimy, 
pewno nie wpłynie korzystnie na czas rozpatrywa-
nia, na rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny. 
Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, o ile dobrze pamiętam, poseł 

sprawozdawca nie miał takich pytań, które by doty-
czyły tego, dlaczego teraz jest ten pełny skład 11 sę-
dziów, a kiedyś było więcej sędziów, więc o tym nie 
będę się wypowiadał.

Po drugie, jeśli chodzi o tych 4 sędziów, którzy 
mogą zablokować, jak pan mówi, czy odroczyć wy-
danie orzeczenia, to rzeczywiście jest niezwykłe 
rozwiązanie, rzuca się w oczy. Nie wiem, jak to jest 
w innych systemach prawnych, nie miałem okazji, 
żeby przeprowadzić takie studia porównawcze. Sam 
sobie odpowiadam na pytanie podobne do tego, któ-
re pan zadaje, w ten sposób, że tu chodzi o sprawy 
o szczególnej wadze i że Trybunał Konstytucyjny nie 
jest zwykłym sądem. Sam fakt, że w konstytucji nie 
jest nazwany sądem, tylko trybunałem, już oznacza, 
że jest pewna różnica i że ustrojodawca dostrzega 
także różnicę charakteru tego gremium orzekającego. 
Trybunał orzeka o konstytucyjności ustaw, czyli to 
jest właściwie sąd ustrojowy, sąd, można powiedzieć 
inaczej, polityczny, być może więc to właśnie dlatego, 
ze względu na szczególną doniosłość ustrojową spraw, 
które on rozstrzyga, daje się więcej czasu do zastano-
wienia, do namysłu. Więcej przypuszczeń snuć nie 
będę, bo pan senator pyta mnie raczej o moje zdanie, 
moją ocenę, aniżeli o to, co było na posiedzeniu komi-
sji; ta sprawa zresztą nie była tam omawiana, chociaż 
była oczywiście podnoszona i krytykowana przez 
senatorów opozycji. No, trudno jej nie zauważyć, ze 
względu na szczególny charakter tego przepisu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Teraz pan… Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, proszę spróbować odpowiedzieć, 

jak wnioskodawca radzi sobie z podyktowaniem… 
z dedykowaniem i upoważnieniem kierowanym do 
prezydenta państwa, które upoważnia do ingerencji 
w kolejność spraw, które ma rozstrzygać Trybunał 
Konstytucyjny, i czy takie kompetencje nie powinny 
być wyłączną domeną i upoważnieniem Trybunału 
Konstytucyjnego, jak sugeruje to większość opinii 

dziów do składu orzekającego Trybunału, w tym 
przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, 
wyznacza prezes Trybunału spośród wszystkich sę-
dziów Trybunału, według kolejności alfabetycznej, 
uwzględniając przy tym rodzaje, liczby oraz kolej-
ność wpływów spraw do Trybunału”. Sprawa jest 
uregulowana.

Co do pierwszego pytania… Statystyką spraw roz-
patrzonych przez trybunał ani prawdopodobną staty-
styką spraw, które będą w przyszłości rozpatrywane, 
czy wydolnością, jak pan senator mówi, w zakresie 
rozpatrywania spraw komisja się nie zajmowała. Nikt 
tej sprawy nie podnosił.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.
Podczas narady w pełnym składzie 4 sędziów – 

czyli 4 sędziów z 11 – może dwukrotnie odroczyć 
rozprawę, czyli 2 razy po 3 miesiące. Inaczej mówiąc, 
tych 4 sędziów może zablokować sprawę na ten czas. 
Czy znane są takie przypadki w prawie, w Polsce, 
w Europie, że w taki właśnie sposób stosuje się prawo, 
że sędziowie mogą odraczać na określony czas roz-
prawę? Bo to jest moim zdaniem kuriozalna sytuacja 
i, o ile wiem, takich przypadków nie ma…

Wracam jeszcze do kwestii rzecznika praw oby-
watelskich, bo pan mówił, że mógł tylko jeżeli chodzi 
o skargę konstytucyjną… Teraz może, oczywiście, 
jeżeli ta poprawka, którą państwo zgłosiliście, że 
będzie mógł brać udział we wszystkich sprawach… 
Ale chciałbym się dowiedzieć, co się nagle zmieni-
ło, co mówił na ten temat pan poseł sprawozdawca 
Wróblewski? No bo w Sejmie to było bronione, a te-
raz się okazuje, że następuje zmiana i również jest 
poprawka w tym względzie.

Tak samo jeżeli chodzi o pełen skład 13 sędziów. 
Ja sobie przypominam, jak stałem w tym miejscu, 
gdzie pan w tej chwili głos zabiera, gdy mówiłem 
o kwestii 13 sędziów, że to będzie paraliż. O tym, 
że gdy chodzi o rozpatrywanie spraw w kolejności, 
to będzie paraliż, mówiliśmy 22 grudnia. Tak więc 
ja mogę to panu tylko powtórzyć. No a teraz co się 
nagle zmieniło od 22 grudnia, że teraz już nie 13 
sędziów, a 11 sędziów będzie w składzie? Czy pan 
poseł sprawozdawca uzasadniał to na posiedzeniu 
komisji? No bo jest to pewna różnica. Wcześniej było 
9 sędziów, jeżeli chodzi o skład. No i tam jest jeszcze 
ta sprawa, że 3 sędziów może zmienić skład na pełen 
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(senator J. Wcisła) wane. Czy ten raport przybliżył nas do tego, co pań-
stwo dzisiaj prezentujecie? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie do pana. Co będzie ze sprawami, 
które są dziś w toku w Trybunale Konstytucyjnym? 
Jest ich ok. 300. Wiem, że prace nad niektórymi z nich 
są mocno zaawansowane. Czy nowa ustawa spowodu-
je, Panie Profesorze, że trzeba będzie je procedować 
od nowa?

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja też słyszałem, tak jak i my 
wszyscy, z mediów, że pracuje komisja, która ma 
przygotować raport. Przepraszam, ale połączone 
komisje senackie nie rozpatrywały żadnego takiego 
raportu, tylko ustawę, a więc na temat raportu nie 
mogę się wypowiadać, bo nie to ocenialiśmy.

A co do spraw, które są w toku, to ja już mówiłem, 
że jest przepis, który mówi, że będą rozpatrywane 
według przepisów tej ustawy.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Teraz pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Profesorze, rozumiem, że jedna z popra-

wek, które pan przedstawił, dotyczy art. 91 i kwestii 
publikacji. Proszę powiedzieć, czy zgodnie z ustawą 
w nowym brzmieniu, zaproponowanym tu przez pana 
podczas sprawozdania z prac komisji, wyrok z 9 mar-
ca 2016 r. będzie opublikowany.

I drugie pytanie dotyczące tego artykułu. Czy 
dyskutowaliście państwo o tym jakimś przynajmniej 
paradoksie zaproponowanym w pierwotnym brze-
mieniu tego artykułu… Chodzi o to, że wszystkie 
orzeczenia wydane z naruszeniem – państwa zdaniem 
– przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym mają być publikowane oprócz jed-
nego. Czym to jest uzasadnione?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nie wiem, czym to jest uzasad-

nione. Ja mogę odpowiedzieć tylko twierdząco na 
pańską supozycję. Według mnie to brzmienie prze-
pisu – i to pierwotne, bez poprawki, też – wyłącza 
możliwość opublikowania wyroku z 9 marca. To na 
pewno. A ratio legis każdy z nas może…

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, do-
pytam jeszcze. To na czym, Panie Przewodniczący, 
polega ostatecznie ta zmiana w art. 91?)

prawnych, które do mnie dotarły? A przynajmniej żad-
na z opinii prawnych nie sugeruje, by to nie Trybunał 
Konstytucyjny decydował o kolejności spraw. No, jak 
w tym przypadku wnioskodawca radzi sobie z zarzu-
tem, że wspomniane upoważnienie kwestionuje nie-
zawisłość i odrębność Trybunału Konstytucyjnego, 
a prezydenta Polski włącza w proces procedowania 
spraw przez Trybunał Konstytucyjny?

Senator Michał Seweryński:
Przepraszam, czy pan senator mógłby podać kon-

kretny przepis, o który panu chodzi? O który konkret-
nie przepis panu chodzi? Bo o prezydencie jest mowa 
w paru miejscach w tej ustawie. Ogólnie, jeżeli…

(Senator Jerzy Wcisła: To jest bodajże art. 38 – 
musiałbym zerknąć do notatek – który zezwala pre-
zydentowi na…)

Ja mogę powiedzieć tylko ogólnie, Panie Senatorze, 
że…

(Senator Jerzy Wcisła: Projekt ustawy zezwala 
prezydentowi na narzucanie czy składanie wnio-
sków decyzyjnych, które zobowiązują Trybunał 
Konstytucyjny do rozpatrywania spraw poza kolej-
nością.)

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że razem z panem 
senatorem Gogaczem właśnie w odniesieniu do tych 
zapisów, z których wynika, że prezydent mógłby in-
gerować w działalność trybunału, myśmy zgłosili 
poprawki, żeby je wykreślić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Profesorze, Panie Przewodniczący, 

miałem wprawdzie 5 pytań, które przygotowałem 
z prawnikami z mojego okręgu, nr 21, z Gorzowa 
Wielkopolskiego, ale pan senator Piotr Zientarski już 
wiele z tych pytań zadał. Nie chcę się powtarzać, ale 
2, jeżeli pan pozwoli, chciałbym zadać bezpośrednio.

Panie Profesorze, wiem, że została powołana spe-
cjalna komisja przy marszałku Sejmu, która miała za 
zadanie pracować nad założeniami do nowej ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym. O ile dobrze pamię-
tam, przede wszystkim miała przygotować specjalny 
raport. Co się z nim stało? Czy ten raport, który zo-
stał, jak mniemam, przygotowany przez tę komisję… 
Przecież ona jest opłacana z publicznych pieniędzy 
i wyborcy mają prawo wiedzieć, na co one są wyda-
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(senator M. Seweryński) paru procentach to jest ustawa, która obowiązywała 
od 1997 r., tylko wprowadzone tam zostały pewnego 
rodzaju dodatkowe elementy. Wiem, że ten jeden jest 
może taki najbardziej kontrowersyjny, ten o tym może 
nie blokowaniu, ale wydłużaniu czasu na podjęcie 
decyzji, ale to też przecież nie uniemożliwia uzyska-
nia większości, która w Trybunale Konstytucyjnym 
może się pojawić.

I ostatnie pytanie, które pierwotnie miałem zadać 
panu senatorowi Rulewskiemu…

(Głos z sali: O, jest, jest.)
(Senator Piotr Zientarski: Już jest.)
…który już jest, ale nie wiem, czy pan będzie 

chciał odpowiedzieć, czy też pan senator Rulewski… 
Zgłosiliście państwo poprawki do art. 91 i 92, arty-
kułów, które niejako, w pewnym sensie, przymuszają 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego do włączenia 
do orzekania tych 3 sędziów zaprzysiężonych przez 
pana prezydenta, po ślubowaniu. Dzisiaj mamy ge-
neralnie…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
Mamy taką dziwną sytuację, że ci sędziowie 

biorą pieniądze, mają swoje gabinety, a pan prezes 
Trybunału Konstytucyjnego nie pozwala im orzekać. 
Na jakiej podstawie konstytucyjnej prezes Trybunału 
Konstytucyjnego odmawia włączenia do orzekania 
sędziów, którzy przeszli całą procedurę, zostali wy-
brani przez Sejm, złożyli ślubowanie przed panem 
prezydentem, a pan prezydent odebrał od nich ślu-
bowanie?

Proszę na to zwrócić uwagę, bo państwo powie-
dzieli, że trzeba, aby pan prezydent tych 5 wcześniej 
wybranych… Potem Trybunał Konstytucyjny zakwe-
stionował wybór. W każdym razie według państwa 3 
sędziów wybranych przez poprzedni parlament po-
winno być przez pana prezydenta zaprzysiężonych. 
Ja nie jestem prawnikiem – przed panem oczywiście 
chylę czoła jako przed prawnikiem – ale chciałbym, 
Szanowni Państwo, żebyśmy pamiętali o jednej rze-
czy: obecny parlament unieważnił wybór poprzed-
nich...

(Senator Piotr Zientarski: Ale to było…)
Proszę się nie śmiać. Trudno zatem, aby teraz 

pan prezydent miał zaprzysięgać osoby, które zosta-
ły przez parlament, a więc organ, który powołuje… 
Oczywiście pan prezydent teoretycznie mógł to zrobić 
do momentu tego unieważnienia. Nie przyjął tej przy-
sięgi w tym terminie i ja uważam, że dzisiaj pan pre-
zydent nie ma takiej możliwości, nawet gdyby chciał. 
Parlament nie tylko wybrał nowych sędziów, ale i… 
Miał taką możliwość. Logika podpowiada, że gdyby 
ślubowanie przyjął, to trzeba byłoby czekać na to, 
aż się zwolnią miejsca. Parlament zrobił coś więcej. 
Parlament nie tylko wybrał kolejnych – pan prezydent, 
nie przyjmując przysięgi, teoretycznie blokuje ich 

To łatwo zauważyć, Panie Senatorze, jak się po-
równa te 2 teksty. Jest inne określenie daty. Tu jest 
mowa…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale w sensie ma-
terialnym.)

W sensie materialnym? Tu jest odniesienie się do 
wyroków wydanych przed 20 lipca, a tamta data była 
inaczej określona.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Kolejne pytanie zada pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora 

Zientarskiego oraz do pana senatora Rulewskiego, ale 
nie widzę pan senatora. Może pan senator Zientarski 
na oba odpowie, bo myślę, że wspólnie mieliście pa-
nowie wątpliwości.

Pierwsze pytanie jest takie. Pan jako sprawozdaw-
ca mniejszości złożył 2 de facto troszeczkę wyklucza-
jące się wnioski. Z jednej strony złożył pan wniosek 
o odrzucenie tej ustawy, w którego uzasadnieniu pan 
stwierdził, że tej ustawy nie da się poprawić, z drugiej 
strony złożył pan wiele poprawek. 

Czy zatem da się tę ustawę poprawić, czy jej się 
nie da poprawić? To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Pan cytował w swoim uzasad-
nieniu opinię jakiegoś profesora z „Gazety Prawnej” 
i pan powiedział, że on się zgadza… I to mnie zacie-
kawiło, dlatego że pan powiedział, że te wszystkie 
poprawki, które myśmy zgłaszali, myśmy jako Prawo 
i Sprawiedliwość, na posiedzeniu komisji poprzez 
pana przewodniczącego Seweryńskiego, w sumie są 
zgodne z konstytucją, ale jak się popatrzy na całość, to 
jest to niezgodne z konstytucją. Tak? To jest na takiej 
zasadzie, że nawet jeśli zgłaszamy coś, co jest zgod-
ne z konstytucją, co odpowiada na pewnego rodzaju 
oczekiwania, oczekiwania prawników, także na ocze-
kiwania polityków opozycji, i to nie tylko opozycji 
platformerskiej, bo akurat tutaj jest tylko Platforma 
Obywatelska, ale w Sejmie partii opozycyjnych jest 
więcej, nawet gdy zgłaszamy rozwiązania, których 
nie da się podważyć – to, o czym mówił pan senator 
Florek, kiedy obniżyliśmy liczebność pełnego składu 
z 13 do 11 – to też jest źle, bo cząstkowo się zgadza, 
ale w sumie się nie zgadza.

Czy to nie jest generalnie tak, że ten spór coraz 
mniej jest sporem prawnym, a coraz bardziej sporem 
politycznym? Pytam, bo cokolwiek byśmy zapropono-
wali, to i tak państwo byście to zakwestionowali. Tym 
bardziej że przecież ta ustawa w dziewięćdziesięciu 
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(senator K. Mróz) wtedy ten wpływ jest. To jest konstrukcja prawna 
powszechnie w praktyce stosowana. I tu jest pewna 
analogia. O tym mówi i pan profesor, konstytucjona-
lista, i Komisja Wenecka. Komisja Wenecka również 
o tym mówi, bo mówi właśnie… Zaraz to przytoczę… 
O, to punkt 88… Podkreślam, że te uwagi Komisji 
Weneckiej nie dotyczą tej dzisiejszej ustawy, one do-
tyczą poprzedniej ustawy, ale tu jest bardzo dużo ana-
logii, oczywiście przede wszystkim takich, które mó-
wią o uznaniu i poszanowaniu wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. A jeśli jest poszanowanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, to – i tu jest odpowiedź, 
która się zazębia z odpowiedzią na trzecie pytanie – to 
muszą być uznani ci 3 wybrani sędziowie. O tym jest 
mowa. Ważniejsze w tym rozumieniu jest orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego niż uchwała Sejmu. I tu-
taj może być… Można jeszcze raz to zaakceptować, 
uchylić tamto unieważnienie itd. – prawda? – żeby dać 
panu prezydentowi, że tak powiem, możliwość wyj-
ścia z twarzą… Jest mnóstwo, mnóstwo możliwości. 
Ale nie o tym mam mówić. Chcę zacytować panu tę… 
Otóż stanowisko Komisji Weneckiej mówi: „Podczas 
gdy każda ze zmian proceduralnych jest problema-
tyczna sama w sobie, ich łączny efekt – podkreślam: 
łączny efekt – może poważnie zakłócać skuteczność 
Trybunału Konstytucyjnego poprzez znaczne utrud-
nienie wydawania orzeczeń i spowolnienie postępo-
wań przed Trybunałem. Sprawi to, że Trybunał będzie 
nieskuteczny jako gwarant konstytucji”. O tym mówi 
Komisja Wenecka. I tu jest właśnie taka sytuacja. 
Tak że jeśli chodzi o tych 3 sędziów, to chyba wy-
jaśniałem to jasno: jest to konsekwencją orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, ci sędziowie są… I jest 
to oczywiście konsekwencja ważnego wyboru, oceny 
ważności tego wyboru. To trybunał tego dokonał, oce-
nił ważność wyboru. I nie ma wątpliwości, jak mówi 
Komisja Wenecka… Bo ona oceniła to orzeczenie 
i uważa, że absolutnie powinno wejść w życie i być 
szanowane. O tym jest tam mowa. A ta ustawa igno-
ruje m.in. te wyraźne wytyczne. Wyjść z tej sytuacji 
jest wiele, ale z poszanowaniem orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego i konstytucji.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale na jakiej podstawie 
pan prezes płaci wynagrodzenia tym sędziom…)

(Senator Robert Mamątow: To nie ma znaczenia…)
Już mówiłem: nie ma podstawy do włącze-

nia, pan prezes nie ma podstawy do włączenia… 
Po pierwsze, dlatego że jest orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, który tych 3 sędziów październi-
kowych uprawomocnił i im biegnie kadencja…

(Senator Robert Mamątow: I załatwiona sprawa.)
W związku z tym jest 15… Nie szkodzi, jest 15 

sędziów trybunału. I gdyby on przyjął tych 3, to dzia-
łałby przeciwko konstytucji. On nie może tego zrobić.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale na jakiej podstawie 
wypłaca wynagrodzenia?)

wejście – ale zrobił coś więcej. Mówię „parlament”, 
mając na myśli Sejm w tym przypadku. Co zrobił? 
Unieważnił tamten wybór. Analogiczna sytuacja by-
łaby wtedy, gdyby np. Krajowa Rada Sądownicza 
złożyła do pana prezydenta wniosek o powołanie 
sędziów, po czym ten wniosek wycofała. Przecież 
jak ktoś wycofa taki wniosek, to pan prezydent nie 
może, nie wiem, podpisać tych nominacji. To są moje 
pytania do pana. Dziękuję.

Senator Piotr Zientarski:
Odpowiadam na pierwsze pytanie dotyczące tego, 

czy widzę sprzeczność między wnioskiem dalej idą-
cym, czyli tym o odrzucenie ustawy, a przyjmowa-
niem poprawek. Nie, nie widzę sprzeczności. Chcę 
uświadomić panu senatorowi, że w praktyce prawni-
czej i adwokackiej – jestem adwokatem – składa się 
wnioski z tzw. ostrożności procesowej. To znaczy, że 
nie można z góry zakładać… Wnoszący nie wie, jakie 
będzie rozwiązanie. Ten pierwszy wniosek oczywi-
ście jest najważniejszy. Uważam, że tej ustawy nie 
można poprawić tak, aby ona stała się dobrą ustawą. 
Ona od razu powinna być dobrze przygotowana, m.in. 
we współpracy z konstytucjonalistami, których prze-
cież w tym celu powołał marszałek. To nie są pytania 
zupełnie bez sensu. To nie prasa wymyśliła – to sam 
przewodniczący tej komisji powiedział, że w czerwcu 
będzie opinia co do trybunału. On tak powiedział 
na konferencji prasowej i wszyscy to słyszeliśmy. 
Dlatego ta opinia… Dziwi nas, że tej opinii nie ma, 
skoro została zapowiedziana przez przewodniczącego 
komisji w tym celu powołanej. Dobrej ustawy nie 
ma, bo, jak widać, nie pracowali przy tym konsty-
tucjonaliści i nie korzystało się z doświadczeń by-
łych prezesów trybunału czy nawet aktualnego, co 
jest standardem europejskim i co wynika z zaleceń, 
wniosków, przemyśleń Komisji Weneckiej, o czym 
już mówiłem. Tak że nie ma… Myśmy chcieli, skła-
dając te wnioski, wyeliminować podstawowe zarzu-
ty niekonstytucyjności. O to nam chodziło. Lepsza 
jest ustawa słaba niż ustawa niekonstytucyjna, choć 
oczywiście najlepsza jest ustawa dobra. W związku 
z tym lepiej tę odrzucić i napisać porządną, a jeśli nie 
ma takiej woli, to chociaż poprawić tę słabą tak, żeby 
przynajmniej była konstytucyjna.

Jeśli chodzi o poszczególne przepisy… Panie 
Senatorze, na tym polega – o tym mówią konsty-
tucjonaliści – istota rzeczy, że trybunał ocenia nie 
tylko poszczególny przepis. W prawie, w sprawach 
karnych czy cywilnych jest tak, że podstawą np. 
kasacji jest naruszenie przepisu proceduralnego, 
jeśli ono miało wpływ na treść orzeczenia. Jedno 
może nie mieć wpływu, ale jeśli jest ich wiele, to 
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(senator P. Zientarski) Ja mam jednak takie pytanie… Bo ustawa wyszła 
z Sejmu, więc oczywiście Sejm nad nią obradował. 
My w części zgadzamy się, w części się nie zgadza-
my… I trochę mnie dziwi to, że z Sejmu wychodzą 
niektóre przepisy takie… Pan też pewnie zgodzi się 
z tym, że jeżeli chodzi o wygaśnięcie mandatu sę-
dziego trybunału, o stwierdzenie wygaśnięcia, o to, 
że jest to tu obwarowane zgodą prezydenta w formie 
postanowienia, to jest to oczywiście mieszanie się do 
Trybunału Konstytucyjnego władzy wykonawczej…

(Senator Michał Seweryński: Ale my do tego zgło-
siliśmy poprawkę, Panie Senatorze, poprawkę, żeby 
tego nie było.)

No tak, tylko mnie dziwi coś innego – i dlate-
go zmierzam w tej chwili do pytania. O ile wiem 
– i o tym też była mowa – jest grupa posłów, ten 
zespół, który powołał pan marszałek Kuchciński, 
15-osobowa grupa, i ta grupa pracuje. Dlatego moje 
pytanie jest takie: czy ta ustawa, nad którą teraz obra-
dujemy, jest ustawą docelową, czy może jest to znowu 
jakaś ustawa przejściowa? Bo tak z tego wynika… 
Nie wiem, co pan sprawozdawca, pan Wróblewski, 
mówił na posiedzeniu komisji, no ale z tego wszyst-
kiego wynika, że ta wspomniana komisja pracuje. 
A więc dlaczego nie czekamy na rozstrzygnięcia, 
na wyniki pracy tej komisji, dlaczego nie czekamy 
przykładowo na to, co jest dla nas najważniejsze, czyli 
ogłoszenie, publikację wyroku trybunału itd., tylko 
rozpoczynamy kolejne działania dotyczące zmiany 
tej ustawy? Ona i tak, i tak nie rozwiąże praktycznie 
żadnego problemu z tych, które były 22 grudnia, gdy 
podejmowaliśmy… 

A więc moje pytanie jest takie: czy my w związ-
ku z tym mamy się poczuwać do tego, że niedługo 
znów będziemy obradować nad zmianą tej ustawy 
i będziemy kolejne poprawki wprowadzać, czy też 
ta ustawa, nad którą dzisiaj procedujemy, jest jakąś 
ustawą docelową? Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nie znam odpowiedzi na pańskie 

pytanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Natrudziłeś się nad 

pytaniem, a tu nic.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie 

do pana senatora sprawozdawcy, pana senatora Jana 
Rulewskiego.

A, to już, proszę państwa… Płaca, wynagrodzenie 
nie jest sprawą przestrzegania konstytucji itd. Są oni 
niedopuszczeni do orzekania, dlatego że… Tak jak 
mówiłem, pozostaje kwestia, którą można politycz-
nie rozwiązać: uszanuje się ten wybór i sędziowie 
będą sukcesywnie, w miarę zwolnień miejsc – tak 
żeby uszanować też to odebranie ślubowania… Tak 
że tu wyjścia polityczne są. A wyjście prawne jest 
ewidentne: ci 3 sędziowie wybrani w październiku – 
w odróżnieniu od tych dwóch, których sprawa została 
załatwiona – zostali wybrani zgodnie z konstytucją 
i ich kadencja się rozpoczęła. A nie dopuszcza się ich 
dlatego, że ślubowanie nie zostało odebrane. Czyli 
tu jest…

Oczywiście chcę też przytoczyć orzeczenie… Ale 
myślę, że my mamy szacunek do urzędu prezydenta. 
Proszę państwa, Komisja Wenecka mówi wyraźnie, 
że pan prezydent nie ma prawa – wyraźnie to stwier-
dza – blokować tego, dlatego że przyjęcie ślubowania 
przez prezydenta nie jest aktem konstytutywnym dla 
sędziego, czyli to nie od aktu odebrania ślubowania… 
To ma charakter, tak jak mówi Komisja Wenecka, 
ceremonialny, charakter takiego jakby sygnału dobrej 
współpracy. I tak powinno być, tak powinno być.

Uważam – a my tutaj nie proponujemy żadnych 
zmian – że powinno być ślubowanie przed prezyden-
tem w formie bezpośredniej. Być może jeśli dalej bę-
dzie taka sytuacja, to trzeba będzie pomyśleć o zmia-
nie formy… Ale to, jak myślę, nie chodzi o zmianę 
formy, tylko o wolę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Ja już ostatni raz zwracam się do pana senatora 
sprawozdawcy Seweryńskiego, więcej już nie będę 
go pytał.

Troszeczkę mnie pan rozczarował odpowie-
dzą co do art. 91. Ja to też już przeanalizowałem. 
Rzeczywiście tam zdanie jest troszeczkę odwrócone. 
W pierwotnej wersji była data początkowa, mówiło 
się, że chodzi o okres od 10 marca do 30 czerwca. Pan 
powiedział, że to się przesuwa do 20 lipca. Czyli w tę 
stronę to się robi, ale już tej daty 10 marca w poprawce 
nie ma. A więc ja zrozumiałem, że w takim razie to 
orzeczenie trybunału z 9 marca, po tej poprawce, też 
wejdzie w ten zakres, ale pan w tej chwili wyprowa-
dził mnie z błędu, że nie wejdzie, jak z tego zapisu 
wynika.
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(senator A. Gawęda) podobny czy też, czasami powiedzielibyśmy, tożsamy 
z brzmieniem zapisów ustaw funkcjonujących w pra-
wodawstwie państw Europy Zachodniej, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej?

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, zrozumiałem te 3 pytania, ale 

prosiłbym pana marszałka, żeby zwolnił mnie pan 
z odpowiedzi na pierwsze i trzecie pytanie, ponieważ 
to nie jest objęte materią wniosku mniejszości…

(Głos z sali: Jest, jest…)
Mój wniosek mniejszości dotyczy art. 90 i 91, czy-

li przepisów przejściowych, zaś pan pyta o zasady 
zgłaszania zastrzeżeń co do orzeczeń. Czyli czy ci, co 
są, a tych, co nie ma… Trzecie pytanie też dotyczyło 
materii, która zupełnie nie jest objęta zgłaszanym 
przez senatorów wnioskiem mniejszości.

Drugie pytanie z całą pewnością obejmuje tę mate-
rię i postaram się na nie odpowiedzieć. Rzeczywiście 
użyłem sformułowania, że zapisy dotyczące 2 rzeczy, 
a więc wykluczenia jednego z orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, czyli tego z 9 marca… jest stron-
nicze do potęgi. Jest tak dlatego, że ten zapis, jak 
również następny, który nakazuje przyjąć tylko… 
który unieważnia w gruncie rzeczy wybór sędziów 
przez Sejm poprzedniej kadencji – notabene, w któ-
rym uczestniczyli w dużej grupie posłowie PiS – jest 
stronniczy do potęgi dlatego, że on realizuje poli-
tyczne interesy jednego ugrupowania. A zasada wy-
boru sędziów… Wprawdzie dojście do wyboru ma 
charakter polityczny, bo ich się zgłasza, jednakże 
już unieważnianie ich mandatu nie może mieć cha-
rakteru politycznego. Może nastąpić rzeczywiście 
złożenie sędziego z urzędu, ale ustawa wyraźnie 
mówi, w jakich warunkach może tak być. Nie ma 
warunku, że nie podoba się on nowemu Sejmowi, nie 
podoba się nowemu Sejmowi sędzia… przepraszam, 
prezes banku, nie podoba się rzecznik, nie podobają 
się sędziowie. No to już jest właśnie taka do potęgi, 
tak się mówi… Czyli nie proste skreślenie, tylko in-
teresowne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator…

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, w związku z tym, że pan prze-

wodniczący, sprawozdawca wskazał, że wspomniane 
zapisy, wspomniane poprawki faktycznie zgłaszał pan 
senator Zientarski… Ja o tym nie wiedziałem, bo nie 
uczestniczyłem w posiedzeniu komisji. I w związku 

(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma go.)
(Senator Robert Mamątow: Jest, jest, ale gada 

przez telefon.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, niech pan go tam…)
Panie Senatorze, ja mam do pana pytanie. Panie 

Senatorze Rulewski!
(Senator Robert Mamątow: Janek!)
(Senator Jan Rulewski: Tak, jestem obecny.)
(Senator Czesław Ryszka: Rozmawia z Komisją 

Wenecką.)
Ja mam pytanie do pana senatora Rulewskiego, 

sprawozdawcy wniosków mniejszości, gdyż na wcze-
śniejsze moje pytania pan sprawozdawca Zientarski 
nie odpowiedział – zresztą nie odpowiedział rów-
nież na pytania mojego przedmówcy, senatora 
Czerwińskiego. Być może wynika to z tego, że nie 
do końca właściwe odczytał pytanie dotyczące art. 26. 
W związku z tym chciałbym pana senatora dopytać. 
W waszej poprawce oprócz tego, że z pktu f wykreśla-
cie wniosek o uznanie sprawy za szczególnie zawiłą 
przez skład orzekający wyznaczony do rozpoznania 
danej sprawy, to w ust. 2 dodajecie zapis, że: „o uzna-
niu sprawy za szczególnie zawiłą albo o szczególnej 
doniosłości rozstrzyga prezes Trybunału, z własnej 
inicjatywy”. Panie Senatorze, jeżeli przed chwilą pan 
senator Zientarski, sprawozdawca mniejszości, mó-
wił, że w danej sprawie nie powinien orzekać ktoś, 
kto nie brał udziału, nie zajmował się tą sprawą – 
a przecież prezes Trybunału Konstytucyjnego nie 
zajmuje się wszystkimi sprawami – i z naszego zapisu 
wynika, że tylko ten skład orzekający może złożyć 
wniosek, żeby w pełnym składzie rozstrzygnąć, co 
uniemożliwia, mówiąc krótko, uznaniowość, to w ja-
kim miejscu, Panie Senatorze Sprawozdawco, widzi 
pan stronniczość albo też złą intencję projektodawców 
tej ustawy? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Użył pan takiego określenia, że 
ta ustawa jest stronnicza, a zapisy mają charakter 
potęgi… Nie rozumiem tego, prosiłbym o wyjaśnie-
nie tego sformułowania, które wskazuje na niekon-
stytucyjność… Prosiłbym, Panie Senatorze, gdyby 
pan był w stanie, o wskazanie przynajmniej 2 takich 
przykładów niekonstytucyjności w tej ustawie bądź 
o powołanie się na opinie, które by o tym mówiły. Ja 
zazwyczaj, powołując się na ekspertów, staram się 
przywoływać ich godność, ich nazwiska. Bo pan se-
nator Zientarski tutaj mówił, że konstytucjonaliści… 
No, moglibyśmy powiedzieć, że parlamentarzyści, 
jakaś tam strona społeczna, ale podajmy też przykład. 
Bardzo prosiłbym o odpowiedź na to pytanie.

I jeszcze jedno. W którym miejscu widzi pan 
zagrożenie w orzekaniu w tzw. pełnym składzie – 
propozycja: 11 z 15 sędziów – skoro ten zapis jest 
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(senator A. Gawęda) pan wskazać takie miejsca, chociaż jedno, w któ-
rym wspomniana propozycja odnosi się do zaleceń 
Komisji Weneckiej? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy według pana senatora od-
raczanie orzeczeń na okres 6 miesięcy w wyniku 
niezgadzania się 4 sędziów… Jaki jest tego cel? Czy 
to nie jest takie powtórzenie liberum veto w stosun-
ku do orzekania o polskim prawie i jego zgodności 
z konstytucją?

I trzecie pytanie. Chciałbym, aby pan, jako osoba 
doświadczona, odniósł się do opinii, w której dzie-
kan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pan 
Maciej Gutowski, oraz pan prof. Piotr Kardas, prze-
wodniczący Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady 
Adwokackiej, napisali, że ta ustawa naprawcza, ta 
ostatnia, jest kijem bejsbolowym na polskie prawo-
dawstwo.

(Senator Michał Seweryński: O tym już była 
mowa.)

Senator Piotr Zientarski:
Jeszcze raz przypominam państwu, że sugestie 

Komisji Weneckiej, stanowisko czy wnioski, doty-
czyły poprzedniej ustawy. Ale nowa ustawa miała 
właśnie te wnioski przyjąć. I ich nie przyjęła. Dlatego 
też często powołuję się na wspomnianą ustawę. 
Ponieważ większość przepisów, która już była nie-
konstytucyjna, po prostu niestety pozostała niekon-
stytucyjna. Chociażby podstawowe kwestie związane 
z ogłaszaniem wyroku, z vacatio legis, z szacunkiem 
dla wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czyli ich 
ogłoszenia i stosowania, oczywiście kwestia tych 3 
sędziów, o czym była mowa… Jedna sugestia, Panie 
Senatorze, jest przyjęta. Bo nie wiadomo dlaczego 
kwestionowano jednoznaczny zapis konstytucyjny, 
który mówił o większości. Nie ma większości kwa-
lifikowanej w żadnych rozstrzygnięciach sądowych. 
Jeśli jest większość, to jest po prostu większość, 
nie ma innej większości. Nie mówiąc już o tym, że 
w sądownictwie nie ma większości kwalifikowanej. 
W poprzedniej ustawie chciano wprowadzić 2/3 jako 
większość, ale z tego się wycofano. To jest jedyna 
przyjęta sugestia Komisji Weneckiej. W moim prze-
konaniu w sposób zdecydowany przyjęta jest ta.

Odraczanie rozpraw. Oczywiście trzeba znać 
metodykę pracy – a ja tym się interesowałem od lat 
– samego Trybunału Konstytucyjnego. I tam, pro-
szę państwa, zanim… Zresztą pamiętam, jak prezes 
Zdziennicki, gdy przychodził informować nas – bo 
przecież co roku prezes Trybunału Konstytucyjnego 
zarówno cały Senat, jak i 2 komisje, Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję 
Ustawodawczą, informuje o pracach trybunału – 
opowiadał, że żeby wyznaczyć termin rozprawy, 
bardzo często zbliża się stanowiska. Organizuje się 

z tym mam pytanie do pana senatora Zientarskiego, 
jeszcze raz o wspomniany ust. 2, zgodnie z którym 
o uznaniu sprawy za szczególnie zawiłą może roz-
strzygać prezes trybunału.

Panie Senatorze, jeśli pan ma…
(Senator Piotr Zientarski: Mam, mam.)
Bardzo bym prosił o jednoznaczną odpowiedź na 

to pytanie.

Senator Piotr Zientarski:
Zgłosiliśmy poprawkę zawierającą nowe, całko-

wite, pełne brzmienie art. 26. Żeby była jasność. Jest 
tam m.in. zmiana liczebności pełnego składu trybu-
nału – 9 sędziów – itd. To jest nowe brzmienie art. 26. 
W tym nowym brzmieniu jest również oczywiście 
wspomniana kwestia, a mianowicie, że w pełnym 
składzie… Było tak, podkreślam – i słusznie, bo są 
sprawy o szczególnej zawiłości lub doniosłości… I tu-
taj przesłanka z lit. f daje wspomnianą możliwość 
tylko i wyłącznie prezesowi, z jego własnej inicjatywy 
lub na wniosek składu. Ale inni sędziowie, spoza 
składu, absolutnie nie mają tutaj żadnego znaczenia 
i nie mają prawa wnioskowania wiążącego, tak jak 
to jest w propozycji sejmowej. Tak więc tu decyduje 
prezes, uznaje wniosek sędziów bądź nie. Taka jest… 
To jest jeden z elementów całkowicie nowego brzmie-
nia art. 26. Chyba sprawa jest jasna.

(Senator Adam Gawęda: Dziękuję bardzo. Czyli 
uznaniowość jest po stronie prezesa, tak?)

Tak jest.
Czy jeszcze…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 3 pytania do pana senatora Piotra 

Zientarskiego. Tak że jakby można prosić pana se-
natora…

Panie Senatorze, 3 krótkie pytania. Czy według 
pana opinii, jako człowieka, który wiele lat pracuje 
w komisji…

(Senator Robert Mamątow: W Senacie.)
…w Senacie i nie tylko…
(Senator Robert Mamątow: Raczej w Senacie.)
Chciałbym zapytać o następującą kwestię: czy 

według pana senatora przedkładana propozycja w ja-
kikolwiek sposób i w którymś fragmencie ujmuje 
sugestie i zalecenia Komisji Weneckiej? Czy mógłby 
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(senator P. Zientarski) Senatu: „Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
zwraca się o przedstawienie opinii o projekcie ustawy 
do właściwych instytucji lub organizacji, jeżeli obo-
wiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów 
ustawy lub prawa Unii Europejskiej”. Proszę mi zacy-
tować przepis ustawy lub ogólnie przepis prawa Unii 
Europejskiej, który określałby obowiązek, po pierw-
sze, występowania przez przewodniczącego Komisji 
Ustawodawczej do Komisji Weneckiej, a po drugie, 
uwzględnienia opinii tejże komisji. Tym bardziej że 
w tej chwili trwa proces ustawodawczy, a z tego, co 
słyszeliśmy – nawet rzecznik prasowy Rady Europy 
to stwierdził – wynika, że Komisja Wenecka miała 
przygotowaną opinię na temat ustawy już w fazie 
projektu, a nie ustawy…

Senator Piotr Zientarski:
Nie projektu, ta ustawa była już uchwalona przez 

Sejm. To już nie jest projekt, to ustawa. Ona oczywi-
ście jest w Senacie, ale to już jest uchwalona ustawa.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale przed końcem pro-
cesu legislacyjnego.)

Tak, oczywiście, tu zgoda. Panie Senatorze, Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, ja również składałem po-
dobny wniosek, który był przyjęty przez poprzednią 
izbę senacką, ale niestety nie otrzymał akceptacji 
w Sejmie. Chodziło mianowicie o to, żeby kandy-
datów na kandydatów do trybunału zgłaszały gre-
mia prawnicze. Oczywiście nie trybunał, ale Sąd 
Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, rady 
wydziałów prawa, które mają uprawnienia habilita-
cyjne, oraz Polska Akademia Nauk i Polska Akademia 
Umiejętności. Wybierałaby większość sejmowa, ale 
kandydatów zgłaszałyby te gremia. Nigdzie nie było 
mowy o tym, że trybunał proponuje swoich ludzi. Co 
do Trybunału Konstytucyjnego, to z opinii Komisji 
Weneckiej wynika, że zgodnie ze standardem euro-
pejskim jego doświadczenia co do ustawy powinny 
być stosowane czy przyjmowane jako wzorce. Po 
prostu taki jest standard europejski.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, my się 
nie rozumiemy. Nie chodzi o procedurę wyłaniania 
kandydatów. Wyraźnie zacytowałem pana – można 
to odtworzyć na podstawie protokołu – że Trybunał 
Konstytucyjny post factum ocenił ważność wyboru. 
Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie ma prawo 
oceniać ważność wyboru, czyli kooptacji kandydatów 
do swego składu. To jest bardzo proste pytanie.)

Nie, nie, ja… To było…
(Senator Jerzy Czerwiński: Niech pan nie kluczy, 

Panie Senatorze.)
To było uproszczenie, skrót myślowy. Takiej 

uchwały nie było, ta ocena wynikała z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego…

(Senator Jerzy Czerwiński: O! To bardzo ważne.)

wiele posiedzeń, żeby wreszcie wyznaczyć rozpra-
wę. Wyznaczenie rozprawy jest jakby końcem tych 
wszystkich uzgodnień sędziów, jeśli one są oczywi-
ście możliwe. I skoro rozprawa jest już wyznaczona, 
na swoich stanowiskach określeni sędziowie już stoją 
i nie ma pełnego konsensusu – bo nigdzie nie jest po-
wiedziane, że musi być jednomyślność, że nie można 
mieć zdania odrębnego – to nie ma absolutnie żadne-
go uzasadnienia, żeby jeszcze dwukrotnie odraczać 
rozprawę, odraczać ją o te 3 miesiące, o 6 miesięcy. 
To jest jeden z tych wielu elementów, które blokują 
Trybunał Konstytucyjny, jeden z wielu elementów, ale 
również i ten. One wszystkie razem rzeczywiście po 
prostu ten trybunał zamrażają, ubezwłasnowolniają.

Ja już powoływałem się na tę opinię i jeszcze raz 
powiem, że to właśnie obaj profesorowie prawa po-
równali tę ustawę do kija bejsbolowego. Powiedzieli, 
że właściwie ten kij może też odgrywać rolę pozytyw-
ną, ale tutaj rzeczywiście odgrywa rolę negatywną. 
On kompletnie demoluje Trybunał Konstytucyjny 
i stąd też trybunał w takim kształcie będzie instytucją 
wyłącznie fasadową. A przecież chodzi o to, żeby 
był to organ, który będzie chronił także mniejszość, 
i parlamentarną, i obywateli, przed samowolą więk-
szości i działaniem niezgodnym z konstytucją. Czyli 
wracamy właśnie do kwestii tego gorsetu. Ten gorset 
musi istnieć i on musi uciskać władzę, a tym gorsetem 
jest właśnie konstytucja.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Senatorze, jeśli można, to pytania do pana, 

do pana senatora Zientarskiego.
Pierwsze pytanie, krótkie. Użył pan bardzo cie-

kawego sformułowania, że Trybunał Konstytucyjny 
ocenił ważność wyboru, jakoby posługując się takim 
samym stwierdzeniem zawartym w opinii Komisji 
Weneckiej. 

Proszę mi powiedzieć: czy Trybunał Konstytucyjny 
ma jakikolwiek wpływ na kooptację członków do 
swojego składu? Gdzie w konstytucji jest zawarta taka 
kompetencja trybunału? Bo kompetencje są jasne, 
określone właśnie w art. 188. A więc jest to mate-
ria konstytucyjna. Na jakiej to podstawie Trybunał 
Konstytucyjny może oceniać ważność wyboru sę-
dziów do swego składu? To jest pierwsza sprawa.

Druga. Panowie – mówię o panach z Platformy 
Obywatelskiej – posługujecie się często opinią Komisji 
Weneckiej. Zacytuję może art. 79a Regulaminu 
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(senator P. Zientarski) kwestia wynagrodzeń osób, które nie orzekają, których 
nie dopuszcza… sędziów, których nie dopuszcza pan pre-
zes Rzepliński. W świetle naszego prawodawstwa wy-
biera się osobę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 
Taka wybrana osoba staje się sędzią dopiero po zaprzy-
siężeniu. A więc prezydent bierze udział w procedurze 
wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

I druga sprawa, dotycząca wynagrodzeń tych sę-
dziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Pan 
prezes Rzepliński jest – mówiąc w sposób bardzo 
uproszczony – dyrektorem zakładu pracy, który za-
trudnia, wynagradza i wyposaża w narzędzia pracy, 
w tym przypadku to są jakieś sprzęty, biurka, pokoje 
itp., itd. Czy nie uważa pan, że tutaj trudno znaleźć 
jakąś logikę w tym, że są sędziowie, którzy nie orze-
kają z powodu niedopuszczenia ich przez przewodni-
czącego, przez prezesa trybunału, a wynagrodzenia 
są im wypłacane, w zasadzie nie wiadomo za co.

(Senator Jan Rulewski: To jest postojowe, w za-
kładzie płaci się za gotowość.)

Czy można to nazwać, Panie Mecenasie, Panie 
Senatorze, niegospodarnością? Dziękuję.

Senator Piotr Zientarski:
Myli się pan, Panie Senatorze, że wybiera osoby… 

Konstytucja mówi jednoznacznie, że Sejm wybiera 
sędziów, a nie osoby, nie kandydatów. Pan prezydent 
w świetle konstytucji nie ma żadnej prerogatywy, 
jeśli chodzi o weto co do wyboru sędziów, których 
wybiera Sejm – sędziów, a nie kandydatów na sę-
dziów. O tym również bardzo szeroko pisała Komisja 
Wenecka, określając to w ten sposób – to jest cytat – 
że odebranie ślubowania ma charakter ceremonialny, 
pozakonstytucyjny.

(Rozmowy na sali)
No, może w przyszłej konstytucji, a w tej – nie.
(Senator Jan Dobrzyński: Jeszcze kwestia niego-

spodarności, Panie Senatorze.)
(Senator Jan Rulewski: Jaka niegospodarność?)
No, od tego to jest prokuratura, nie wiem, czy 

sędziowie…
(Senator Jan Dobrzyński: Więc pana zdaniem to 

powinno być przedmiotem postępowania prokura-
torskiego? Tak?)

Nie. Ja nie oceniam, bo ja nie jestem od ocenia-
nia, czy należy się komuś wynagrodzenie, czy się nie 
należy. Zresztą nie wiem nawet, czy oni pobierają, 
czy pobierają w całości, czy w jakiejś części, a może 
nie pobierają. Nie wiem, nie pytałem o to ani pana 
prezesa, ani sędziów. No, w moim przekonaniu… 
Gdybym ja nie podejmował pracy, to wynagrodzenia 
bym nie brał. No, to jest proste…

(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 
Przewodniczący.)

Proszę bardzo.

…i Komisja Wenecka, odnosząc się do tego wyro-
ku i do kwestii tych 3 sędziów, uznała, że ten wyrok 
należy uszanować również w tym względzie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pytanie drugie, jeśli jeszcze można. Ten przepis 

o opiniowaniu przez Komisję Wenecką… Chodzi 
o podstawę prawną tego opiniowania.

Senator Piotr Zientarski:
Nie ma podstawy prawnej do opiniowania przez 

Komisję Wenecką. A podstawą tej opinii, o której 
cały czas mówimy, był wniosek ministra spraw za-
granicznych, pana Waszczykowskiego. I komisja na 
wstępie wyraźnie mówi, że została zaproszona przez 
pana ministra Waszczykowskiego.

(Senator Jerzy Czerwiński: A do tej ustawy rów-
nież? Do tego, co było przygotowywane i o czym 
informował rzecznik prasowy czy sekretarz Rady 
Europy?)

Nie, ale jest to jest pewnego rodzaju konsekwencja, 
Panie Senatorze, skoro komisja została zaproszona do 
problemu i są zalecenia, żeby w następnej ustawie… 
nie tylko zalecenia, ale i zobowiązanie rządu, że to 
będzie wykonane. Pani premier przecież wypowiada-
ła się na ten temat i deklarowała, że to będzie wyko-
nane, przynajmniej w poważnej części. No i trudno, 
żeby komisja nie interesowała się tym – no, to jest 
normalna konsekwencja – czy jej zalecenia, o które 
została poproszona, zostały wykonane, czy nie. To jest 
tak oczywiste, że tu żadnych wniosków formalnych 
nie potrzeba.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I, uwaga, ostatnie pytanie.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Przedostatnie.)
Aha, jednak przedostatnie. Pan poseł… przepra-

szam, pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja nie zgadzam się z dwiema pański-

mi wypowiedziami. Uznał pan, że zaprzysiężenie kandy-
datów na sędziów przez prezydenta jest ceremoniałem. No 
i kwestia, która była wcześniej poruszana, a mianowicie 
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To nie jest organizacja obca. Jesteśmy członkami or-
ganizacji, która ma swoją wyspecjalizowaną agendę.

Jeśli chodzi o prezydenta Obamę, to chyba wszy-
scy rozumiemy to jednoznacznie: NATO opiera się 
na wzorcach, na wartościach demokratycznych – i to 
podkreślał prezydent Obama – jesteśmy w rodzinie 
państw demokratycznych i tam, gdzie demokracja jest 
łamana, tam my zabieramy głos w tej sprawie. Stąd wy-
nika zaniepokojenie sytuacją związaną z trybunałem.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję, Panie 
Senatorze, bo nie była to wiedza powszechna, dzię-
kuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego 

Seweryńskiego. Chodzi mi o art. 92, on jest jednym 
z kluczowych w tej ustawie, którą państwo roboczo 
nazywacie ustawą naprawczą – zresztą to kolejna taka 
ustawa. Mianowicie według tego artykułu trybunał 
miałby włączyć do składów orzekających i przydzie-
lać sprawy tym spośród sędziów trybunału, którzy 
złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a dotychczas 
nie podjęli obowiązków. A co z tymi sędziami, od 
których ślubowania prezydent, w moim przekonaniu 
łamiąc konstytucję, nie przyjął? Przecież jeżeli mamy 
cokolwiek naprawić, to pamiętajmy, że jest to jeden 
z podstawowych zarzutów, jakie są stawiane kolejnym 
nowelom ustawy o trybunale, i pamiętajmy, że te oso-
by czy część tych osób, które zostały zaprzysiężone 
przez prezydenta, według Trybunału Konstytucyjnego 
zostały zaprzysiężone z naruszeniem prawa. Czy pań-
stwa zdaniem art. 92 cokolwiek naprawia? Jak to było 
oceniane podczas posiedzeń komisji?

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ten artykuł nie był oceniany 

przez komisję, nie był przedmiotem dyskusji. Nikt 
tej sprawy nie podnosił.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Pociej. I to chyba ostatnie pytanie.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o art. 60. Tam 

jest napisane, iż trybunał rozpoznaje na rozprawie 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeśli można, jeszcze jedno pyta-

nie mam do pana senatora Zientarskiego, już ostatnie, 
króciutkie.

Pan senator pytał o podstawę prawną, o to, na 
jakiej podstawie Komisja Wenecka wydaje opinie 
w sprawie polskiego prawodawstwa. A mnie nasunęło 
się inne pytanie, Panie Senatorze, i chciałbym pana 
prosić o odpowiedź. 

Czy znane są panu jakiekolwiek akty prawne, 
na podstawie których pan prezydent Obama wydał 
krytyczną opinię o polskim prawie dotyczącym 
Trybunału Konstytucyjnego? Czy są panu znane ta-
kie akty prawne? Na jakiej podstawie pan prezydent 
Obama wydał taką opinię…

(Senator Jan Rulewski: Wtrąca się…)
…wtrąca się w nasze sprawy? Czy takie akty 

prawne są panu znane?
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo pięknie powie-

dział, Panie Senatorze, naprawdę…)
(Senator Piotr Zientarski: No tak, powiedział 

o tym…)
(Senator Władysław Komarnicki: Ale nie każdy 

może to słyszał.)
To zależy, która transmisja, jaka transmisja…
Proszę tylko jeszcze o sprostowanie, Panie 

Marszałku: nie chodzi mi o transmisję w programach 
telewizyjnych 1 i 2, nie, nie, nie o te transmisje mi 
chodzi. Chodzi mi…

(Senator Piotr Zientarski: Rozumiem, chodzi 
o pełną wypowiedź.)

O obiektywną transmisję, tak.
(Senator Piotr Zientarski: O pełną wypowiedź…)
(Senator Jan Dobrzyński: To, co było na stronie 

internetowej ambasady amerykańskiej…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale co to 

ma…)

Senator Piotr Zientarski:
Ja już odpowiadałem na pytanie pana senatora 

Czerwińskiego, dlaczego Komisja Wenecka się tym 
zajmowała: wyraźnie powiedzieli, że zostali zapro-
szeni. Ale my, proszę państwa, nie zapominajmy, że 
my jesteśmy w Unii Europejskiej i że to jest organ 
stworzony właśnie po to, żeby pilnować…

(Senator Bogdan Klich: W Radzie Europy.)
W Radzie Europy, przepraszam, w Radzie Europy.
…Żeby właśnie te standardy europejskie były 

przestrzegane przez członków – i z tego to wynika. 
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(senator A. Pociej) przez wybranych w nadmiarze sędziów trybunału 
nie jest czasem naruszeniem zasady konstytucyjno-
ści, a przynajmniej jej obejściem? Czy według opinii 
prawnych to jest bądź może być zgodne z konstytu-
cją? Osobiście uważam, że nie powinno być tak, aby 
politycy ponad prawem ugadywali się w stosunku do 
jakiegokolwiek przedsięwzięcia. Prosiłbym o komen-
tarz na ten temat. To jest jedno.

I drugie, to, o co pytał pan senator Dobrzyński 
pana senatora Piotra Zientarskiego. Prosiłbym o pana 
ocenę niegospodarności związanej z płacami dla sę-
dziów, którzy w nadmiarze funkcjonują w Trybunale 
Konstytucyjnym.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo. Można, 
Panie Przewodniczący?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, w moim przekonaniu ten wnio-

sek mniejszości jest zgodny z konstytucją, ponieważ 
jej nie narusza. On nikomu, ani instytucji, ani też 
sędziom, nie uszczupla praw. Nie ma tam… W tej 
propozycji nie zamierzamy niczego kawałkować, czy 
to w odniesieniu do liczby sędziów, czy też ich praw. 
W takiej postaci, w jakiej zostali oni wybrani, wkra-
czają do Trybunału Konstytucyjnego.

Również w zakresie konieczności ogłasza-
nia, natychmiast i pełnego, orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego nie idziemy wzorem obecnego pro-
jektu na jakieś tam skróty czy dookoła, przez pośred-
nie wnioski do pani premier, tylko powiadamy, tak jak 
w konstytucji: natychmiast i w treści niezmienionej.

Zaś rzeczywiście słowo „kompromis” czy – jak 
powiedziałem – „konsensus” może budzić takie wąt-
pliwości, że oto politycy obok konstytucji dokonują, 
że tak powiem, jakichś układów politycznych. Nic 
z tych rzeczy. Nie ma tu handlu wartościami kon-
stytucyjnymi. Kompromis polega na dojściu do tych 
wartości konstytucyjnych, na tym, żeby litera kon-
stytucji była respektowana. W tym zakresie czuję, 
zgłaszając ten wniosek, że nie obrażam konstytucji.

Drugie pytanie jest troszeczkę trudniejsze, bo rze-
czywiście nie wiemy, na jakiej podstawie prawnej 
prezes Trybunału Konstytucyjnego…

(Senator Jan Dobrzyński: …płaci.)
Pan mówi, że płaci, ale to nie jest tak, że płaci.
…Po prostu zawarł pewien rodzaj umowy czy to 

przez mianowanie… Ale w prawie – obecnym i nawet 
poprzednim – są znane sytuacje, w których nie ma za-
leżności między obowiązkiem pełnienia funkcji czy 
wykonywania pracy a wynagrodzeniem. Np. zwalnia 
się z wykonywania pracy – ba, nawet z przychodze-

wnioski w sprawach wymienionych w art. 3. A art. 3 
wymienia, w jakich sprawach orzeka trybunał. Ale 
jest też art. 4, stanowiący, że każdy sąd może przed-
stawić trybunałowi pytanie prawne o zgodność aktu 
normatywnego z konstytucją itd., itd. Trybunał na 
takie pytanie prawne też musi odpowiadać na roz-
prawie, tak się to utarło.

Ustawa z zeszłego roku ten ewidentny błąd, zapo-
mnienie, które było w ustawie z 1997 r. w art. 81, na-
prawiała, stanowiła, że trybunał rozpoznaje wniosek, 
pytanie prawne lub skargę na bezprawie. Po prostu 
było to doprecyzowane, nie pozostawiono tu miejsca 
na wątpliwości.

Chciałbym zapytać, czy pan przewodniczący, czy 
pan senator podziela moje zdanie, że można to bez 
opóźniania prac, bez konsekwencji politycznych, tyl-
ko dla czystości legislacyjnej poprawić.

Od razu powiem, dlaczego zadaję takie pytanie. 
Jeżeli pan senator odpowie mi, że nie widzi tu pro-
blemu, tak jak w przypadku poprzednich pytań, to 
zapewne nie będę zgłaszał dodatkowych poprawek 
w tym zakresie, tak jak w odniesieniu do tych wszyst-
kich wcześniejszych problemów, które – jak mi się 
wydaje – są dosyć ewidentne z prawnego punktu 
widzenia. Gdyby jednak pan senator mi odpowie-
dział, że widzi pan taką możliwość, że jest problem, 
to wtedy, mając poparcie przedstawiciela większości, 
pewnie to zgłoszę.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ja po prostu nie widzę potrzeby 

poprawiania tego punktu, ale jeżeli pan widzi, jeżeli 
tak jest w pańskiej optyce, ocenie, to być może trzeba 
zgłosić poprawkę. Ja jej nie zgłaszałem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj się zgłaszał. Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, 2 króciutkie pytania do pana 

senatora Rulewskiego.
Czy można prosić, Panie Senatorze… Zaczekamy, 

aż pan senator dojdzie tam, żeby słyszeć.
Panie Senatorze, chciałbym, aby pan rozwiał moje 

wątpliwości. Czy pana propozycja stopniowego obej-
mowania stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym 
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(senator J. Rulewski) polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Sytuacja 
polityczna jest absolutnie nadzwyczajna – wystarczy 
dobrze rozejrzeć się wokół siebie – i niezwykle skom-
plikowana. Myślę, że jeszcze kilka lat temu nasza 
wyobraźnia nie wybiegała tak daleko i nie spodzie-
waliśmy się, że akurat w takiej sytuacji znajdzie się 
nasz kraj i cała Europa.

Dzisiaj dyskusja dotycząca Trybunału 
Konstytucyjnego, przedłużana, tak naprawdę szkodzi 
samemu państwu. Można powiedzieć, że ta ustawa – 
ktoś powiedział o 90%, może ten procent jest jeszcze 
większy – rzeczywiście nawiązuje do ustawy z 1997 r. 
Trybunał Konstytucyjny przez te wszystkie lata jakoś 
mógł funkcjonować. Oczywiście, że trybunał jest czę-
ścią całego tego aparatu… Zgodnie z konstytucją jest 
władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. 
A więc Trybunał Konstytucyjny w określonym miej-
scu ustrojowym się pozycjonuje. Były w tym czasie 
spory większe i mniejsze, ale ten spór, który dzisiaj 
toczymy, jest sporem destrukcyjnym. Tego sporu nie 
wywołał nasz rząd – jego korzenie sięgają poprzedniej 
kadencji parlamentu.

Ta ustawa może uporządkować wiele spraw wła-
śnie dlatego, że nawiązuje do ustawy z 1997 r., do 
wielu jej rozwiązań. Jeżeli chodzi o istotne zmiany, 
to w istocie rzeczy według mojej wiedzy jest zale-
dwie 7 zmian, które mogą wywoływać jakieś wąt-
pliwości i pytania ze strony, jak rozumiem, głównie 
opozycji, na które oczywiście staramy się odpowia-
dać. Wsłuchiwałem się w pierwsze wystąpienie po 
wystąpieniu senatora sprawozdawcy, pana senatora 
Zientarskiego. Teza mówiąca o tym, że ta ustawa jest 
sprzeczna z prawem… Formułowanie takich tez nie 
należy do nas. Jest określony podział władzy i to nie 
my będziemy decydowali o tym, czy jest sprzeczna, 
czy nie jest. Oczywiście wsłuchujemy się we wszelkie 
głosy, nawet te najbardziej krytyczne ze strony dok-
tryny, różnych sędziów, także tych, którzy w prze-
szłości mieli okazję sprawować swój urząd w ramach 
Trybunału Konstytucyjnego. W każdy głos bardzo 
dokładnie się wsłuchujemy, ale nie z każdym się zga-
dzamy. Chcę państwu powiedzieć, że w żadnym razie 
nie łamiemy zasad państwa demokratycznego, zasad 
podziału władzy. Bardzo dokładnie znamy konstytu-
cję, znamy ją na tyle, by wiedzieć, gdzie przebiegają 
granice między władzą ustawodawczą, wykonawczą 
i władzą sądowniczą. Trzeba jednak pamiętać, że je-
żeli mamy pewien ład wynikający z demokracji… 
Ład ten raz na jakiś czas jest określany wyborem 
demokratycznym dokonywanym przez samych wy-
borców. Ktoś otrzymał mandat do sprawowania wła-
dzy. Większość parlamentarna decyduje o pewnych 
sprawach i nie można mówić, że to, co ta większość 
parlamentarna przegłosowała, jest łamaniem zasad 
państwa demokratycznego. Kwestia…

(Senator Mieczysław Augustyn: Chodzi o to, że…)

nia do pracy – osoby, których zatrudnianie godziło 
w interesy firmy. Zwalnia się z wykonywania pracy 
kogoś, prezesa czy jakiegoś specjalistę, żeby nie po-
szedł do konkurencji. W czasie tego urlopu – w pol-
skim prawie jest to rok – nie może on podjąć pracy 
w konkurencyjnej firmie, ale otrzymuje wynagro-
dzenie. Powszechna zaś jest forma, stosowana chyba 
we wszystkich państwach, a na pewno w państwach 
demokratycznych, tzw. postojowego. W tym czasie 
pracownicy nie wykonują żadnej pracy, ale otrzymują 
wynagrodzenie. Myślę, że mamy prawo oczekiwać, 
że prezes Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie 
od tego, jaką decyzję podjął w tym zakresie, na pew-
no konsultował ją z prawnikiem prawa pracy, żeby 
uniknąć ewentualnego procesu. A w ogóle zarzut 
niegospodarności… Nie mogę odpowiedzieć na to py-
tanie, bo jest to w gruncie rzeczy niepoważne, proku-
ratorskie i niezgodne z kulturą naszego ugrupowania.

(Senator Jan Dobrzyński: O prokuratorze mówił 
pan Zientarski, Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam pana ministra Michała Wójcika. Zapraszam.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dzień dobry.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
To duży zaszczyt móc uczestniczyć w tej in-

spirującej dyskusji na temat ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym. Oczywiście reprezentuję rząd, 
ale pamiętajmy, że projekt ustawy nie był projektem 
rządowym. Pozwolę sobie jednak przedstawić sta-
nowisko rządu, jeżeli pojawią się – oczywiście o ile 
będę w stanie – jakieś wątpliwości. Chciałbym też 
powiedzieć, że zastępuję dzisiaj pana wiceministra 
Marcina Warchoła z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Jeżeli tylko będę w stanie, oczywiście odpowiem na 
państwa pytania. Jednocześnie ubolewam nad tym, że 
w dzisiejszym posiedzeniu nie uczestniczy pan prezes 
i prof. Andrzej Rzepliński, ponieważ wsłuchując się 
bardzo dokładnie w państwa pytania, mam wrażenie, 
że na szereg tych pytań mógłby odpowiedzieć sam 
pan prezes.

Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że jest 
to moment, w którym naprawdę należy już kończyć 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) (Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo dobry przy-
kład dajecie…)

To bardzo dobry przykład. Wiem. To jest m.in. 
przykład historyczny. Pokazuje on, że Komisja 
Wenecka przedstawiła opinię, że ta władza monarchy, 
w tym przypadku księcia tego niewielkiego państwa, 
nie jest do końca taka, jak być może powinna, i nagle 
okazało się, że musi być referendum, w którym – jak 
pan doskonale wie, Panie Senatorze – wygrało sta-
nowisko księcia, monarchy. Nie wygrało stanowisko 
Komisji Weneckiej. To jest doskonały przykład, ob-
razujący, że nie wszystko to, co jest zapisane w tych 
opiniach, jest czymś, co powinno być wprost im-
plementowane. Pamiętajmy, jest też coś takiego, co 
nazywa się tradycją.

(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
A ta nasza tradycja każe nam, Panie Senatorze, 

Szanowni Państwo, znaleźć kompromis. I tu odpo-
wiadam właśnie na to, co pan postulował, podkreśla-
jąc bardzo mocno słowo „kompromis”. Właśnie tego 
kompromisu szukamy w tej ustawie. Ale kompromis 
polega na tym, że każdy musi zrezygnować z pew-
nych swoich oczekiwań, które stawiał w związku 
z całą zaistniałą sytuacją. Ten kompromis nie może 
polegać na tym, że wszystko to, czego opozycja so-
bie życzy, zostanie wprowadzone do tego rozwią-
zania. Proszę pamiętać, że ta ustawa w wielu punk-
tach w istocie odchodzi od pierwotnego brzmienia. 
Przecież tak naprawdę rząd nie popierał tego, co 
często państwo krytykowaliście. Prawda? Kwestia 
chociażby głosowania, kwestia kolejności wpływu. 
Wiele było takich obszarów, gdzie toczyliśmy spór, 
m.in. w Sejmie, czy takie mają być rozwiązania, czy 
inne. I ta ustawa, ta propozycja, ten projekt, który – 
mówię jeszcze raz – nie był projektem rządowym, 
tylko poselskim, w istocie rzeczy wyszedł naprzeciw 
państwa oczekiwaniom co do naprawdę bardzo wielu 
kwestii. Ale kompromis nie oznacza, że wszystkich. 
To jest właśnie cały problem.

Kwestia dotycząca orzeczenia z 9 marca. Jest coś 
takiego, co się nazywa zasadą domniemania konsty-
tucyjności. Szkoda, że nie ma dzisiaj pana prezesa 
Andrzeja Rzeplińskiego…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jest orzeczenie.)
Dobrze, ale mówiliśmy…
(Rozmowy na sali)
Mówiliśmy… No, tak, tylko że, Panie Senatorze, 

to orzeczenie było wydawane w bardzo konkretnych 
warunkach, przy bardzo konkretnym stanie faktycz-
nym. Chciałbym dzisiaj zadać pytanie, m.in. wła-
śnie panu prezesowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, jak 
on rozumie zasadę domniemania konstytucyjności 
ustaw. To znaczy na podstawie jakiej ustawy powinno 
się orzekać? Tej, która obowiązuje?

(Senator Mieczysław Augustyn: …a trybunał nie 
może orzekać.)

Tak, ale to już nie do nas…
(Senator Mieczysław Augustyn: Z tego wynika, że 

Trybunał Konstytucyjny jest niepotrzebny.)
Nie chcę wchodzić w polemikę, Panie Senatorze, 

ale pan na końcu wystąpienia zwrócił uwagę na to, 
że Trybunał Konstytucyjny jest właśnie po to w sys-
temie, żeby sprawdzać, czy ten ład został złamany, 
czy nie.

Pojawiały się tu nawiązania do Komisji 
Weneckiej. Komisja Wenecka co do zasady na te-
mat tego dokumentu jeszcze się nie wypowiedziała. 
Prawda? Ona wypowiedziała się co do zupełnie in-
nego dokumentu. Oczywiście, że możemy odwoły-
wać się do tego, co Komisja Wenecka w swojej opinii 
przedstawiła, ale pamiętajmy o tym, że opinia ta nie 
ma wiążącego charakteru. Oczywiście z dużą aten-
cją podchodzimy do opinii czy też innego rodzaju 
stanowisk przedstawianych przez Komisję Wenecką, 
bo jest to instytucja składająca się m.in. z wybitnych 
prawników, rzadko polityków, ale to nie znaczy, 
że wszystko, co jest zawarte w opiniach Komisji 
Weneckiej, wprost musimy implementować do pol-
skiego systemu. Każdy senator doskonale o tym 
wie. Przyglądając się opiniom Komisji Weneckiej 
– można je przejrzeć na stronie internetowej – można 
zauważyć, że są takie, w których Komisja Wenecka 
stawia tezę, że w danym państwie powinien być 
Trybunał Konstytucyjny, bo jest to element państwa 
demokratycznego. A wiemy przecież, że są pań-
stwa funkcjonujące w Europie, w których Trybunału 
Konstytucyjnego nigdy nie było. Państwo, w któ-
rym jest najstarszy parlament świata, też nie ma 
Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego właśnie…

(Senator Jan Rulewski: Ale ma królową.)
No dobrze, ale mówimy o Trybunale 

Konstytucyjnym. Mówię jeszcze raz: nie przyszedłem 
do państwa, żeby polemizować. Przedstawiam tutaj 
także swoje przemyślenia. Oczywiście odpowiem, 
jeżeli państwo zadacie mi jakieś pytanie, odniosę 
się do tego, ale co do zasady właśnie ten krzyk o to, 
że Trybunał Konstytucyjny musi być koniecznie… 
Oczywiście jest to element naszej tradycji, ale pa-
miętajmy, że są państwa w Unii Europejskiej i poza 
Unią w Europie, które Trybunału Konstytucyjnego 
nie mają, te państwa normalnie funkcjonują i są to 
państwa demokratyczne.

Inna opinia z kolei…
(Senator Jan Rulewski: Monarchie.)
Inna opinia z kolei…
Jeżeli pan senator mówi z kolei o wątku dotyczą-

cym monarchii…
(Senator Jan Rulewski: No…)
No właśnie, Panie Senatorze. Chociażby przykład 

Liechtensteinu.
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(sekretarz stanu. M Wójcik) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Jako pierwszy pytanie będzie zadawał pan senator 
Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, na początek taka uwaga. 

Domniemanie konstytucyjności obowiązuje – zwy-
czajowo jeszcze – do momentu orzeczenia. Jesteśmy 
po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który 
orzekł, że ustawa, którą państwo uważacie za obowią-
zującą, we wspomnianych aspektach nie obowiązuje. 
Tak więc nie można się na nią powoływać. I to jest 
w świetle konstytucji orzeczenie ostateczne. Tak więc 
skoro minister sprawiedliwości ma takie podejście do 
istoty prawa, no to poza zdumieniem… Nie potrafię 
tego inaczej ocenić.

A teraz odnośnie do wspomnianego kompromisu. 
Od początku zwracaliśmy uwagę, że wyrok z 9 marca 
powinien być i musi być opublikowany. I jedyne na-
ruszenie przepisów ustawy, przepisów prawa polega 
na tym, że się go nie publikuje. Dlaczego państwo, 
chociażby w art. 91 lub innym, nie proponujecie tego, 
żeby prezes Rady Ministrów była zobowiązana do 
wykonywania konstytucyjnych i prawnych obowiąz-
ków? To pierwsze pytanie.

Drugie. Wiadomo jest, że Trybunał Konstytucyjny 
w sprawie wyborów sędziów orzekł, że 2 sędziów 
wybranych za czasów koalicji PO–PSL zostało wy-
branych z naruszeniem konstytucji. I orzekł, że 3 sę-
dziów wybranych za rządów Prawa i Sprawiedliwości 
zostało wybranych z naruszeniem konstytucji. 
Państwo chcecie omawianą tu ustawą zalegalizować 
niekonstytucyjność wyboru sędziów, przez to, że 
w art. 92 proponujecie, żeby sędziowie, którzy złożyli 
ślubowanie wobec prezydenta, a więc także ci, którzy 
zostali wybrani, zdaniem trybunału, z naruszeniem 
konstytucji, mogli podjąć swoje obowiązki. To jest 
coś absolutnie niesłychanego, jest to propozycja, po-
wiedziałbym, z rodzaju niemoralnych. Państwo nam 
proponujecie ni mniej, ni więcej, tylko zaaprobowanie 
przepisu, którego wykonanie jest sprzeczne z orze-
czeniem Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
minuta. A były już 3 minuty.)

Moje pytanie brzmi: dlaczego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ja tylko ponawiam prośbę: po pierwsze – pytania; 

a po drugie – trwające nie dłużej niż minutę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Czy od razu więcej pytań, czy…)

Czy o konstytucyjności należy decydować przed 
wydaniem orzeczenia? Przecież właśnie o tej zasadzie 
domniemania pan prof. Andrzej Rzepliński i sam 
Trybunał Konstytucyjny… Przecież w wielu miej-
scach są postanowienia – można to sobie sprawdzić 
w bazie aktów – gdzie zasadę domniemania konsty-
tucyjności bardzo mocno eksponuje sam Trybunał 
Konstytucyjny. A więc dlatego pytamy, dlaczego 
w tym miejscu…

(Rozmowy na sali)
…zostało złamane prawo. Oczywiście ktoś powie: 

proszę wskazać konkretny przepis. Nikt z nas nie 
wskaże takiego przepisu, ale ta zasada obowiązywała. 
I dlatego pojawiają się dzisiaj pytania: a dlaczego nie 
obejmuje to orzeczenia z 9 marca? No właśnie dlatego, 
że to byłoby złamanie przepisów prawa. I oczywiście 
możemy dyskutować, polemizować, ale proszę sobie 
sprawdzić, że w roku 2012 nie kto inny jak pan prof. 
Andrzej Rzepliński mówił o tej zasadzie, fundamen-
talnej zasadzie. Dlaczego jej nie zastosowano wobec 
tego w tym przypadku?

(Senator Mieczysław Augustyn: …zgodnie z wy-
rokiem trybunału tego prawa nie ma.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni 
Panowie Senatorowie, to nie jest dyskusja, tylko wy-
powiedź pana ministra. Słuchamy.)

Podsumowując, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Ministrze, 

proszę nie wchodzić w polemikę, ponieważ pana wy-
powiedź nie ma takiej formy.)

Bardzo dziękuję.
Podsumowując, chciałbym podkreślić, że 

w naszej ocenie jest to próba znalezienia kom-
promisu. Zakończmy spór wokół Trybunału 
Konstytucyjnego, bo tego oczekują obywatele. 
Nie zakończymy tego sporu takimi dyskusjami. 
Oczywiście, jest wiele zasadnych pytań, które 
się pojawiły m.in. dzisiaj, miałem je okazję sły-
szeć. Ale niektóre pytania pojawiają się od wielu 
miesięcy. I wydaje się, że obywatele są obecnie 
zmęczeni. Dajmy obywatelom odetchnąć od tych 
naszych jałowych sporów i zdecydujmy się po-
przeć omawianą tu ustawę. Ona jest dobra w na-
szym przekonaniu. Oczywiście nie wychodzi ona 
naprzeciw oczekiwaniom opozycji w 100%, tylko 
w dziewięćdziesięciu paru, ale to już nie nasza 
wina. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę pozostać, zakładam że będą jakieś pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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(wicemarszałek G. Czelej) całego sporu, gdyby nie pewna sekwencja, z którą 
mieliśmy do czynienia. Nowy prokurator general-
ny, który pojawił się, gdy weszły w życie przepisy 
ustawy – Prawo o prokuraturze, prosił o odroczenie 
rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak 
było, pan to dokładnie pamięta, państwo też dokładnie 
to pamiętacie. Dlaczego nie odroczono tej sprawy? 
To jest pytanie, które można by dzisiaj zadać panu 
sędziemu Andrzejowi Rzeplińskiemu, panu profeso-
rowi, panu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. 
Dlaczego nie zdecydowano się na to w momencie, 
kiedy na wspomnianym stanowisku pojawiła się zu-
pełnie nowa osoba i doszło do połączenia funkcji 
prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedli-
wości? Dlaczego nie doprowadzono… Były prośby 
o to, żeby zapoznać się z tą sprawą, ale do tego nie 
dopuszczono. Sekwencja była taka: 9 marca był wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego, a potem nagle na 
ulicach pojawiła się grupa działaczy, którzy pytali, 
dlaczego nie publikuje się pewnych rzeczy. Była tu 
pewna sekwencja zdarzeń, do których tak naprawdę 
wcale nie musiało dojść. To jest istota sporu. Istotą 
sporu jest to, czy opublikować, czy nie. Tak jak mó-
wiłem, kompromis nie polega na tym, że robi się to 
wszystko, czego chce opozycja.

Pytał pan o kwestię 3 sędziów, o przepis art. 92. 
Odpowiem, że ustawa ma charakter abstrakcyjny, 
ogólny – pan doskonale o tym wie – a nie indywidu-
alny, dotyczący konkretnego przypadku, konkretnej 
sprawy. Ona nie rozstrzyga pewnych spraw, ma cha-
rakter abstrakcyjny, ogólny.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie będę wcho-

dził w szczegóły ustawy, bo, tak jak pan powiedział, 
każdy z nas będzie zaraz przedstawiał inne interpre-
tacje. Tak jak pan wie, z pańskim wykształceniem, 
tam, gdzie jest 1 przepis, jest 6 opinii i 2 prawni-
ków. Ja mam pytanie dotyczące pana wypowiedzi, 
bo zrodziła ona we mnie bardzo poważne… może 
nie wątpliwości, ale coś, co nazwałbym niepokojami.

Panie Ministrze, pan mówił o tym, że są kraje, 
gdzie jest likwidacja… Mówił to pan z taką atencją…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Przepraszam. Jakie kraje?)

Kraje, w których nie ma Trybunału 
Konstytucyjnego. Mówił pan o tym z zabarwieniem 
pozytywnym…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Nie, nie…)

Proszę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Czy może być więcej pytań, czy…)
Teraz są 3. Poproszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dobrze. Odpowiadam panu senatorowi. Otóż 

w moim odczuciu – niezależnie od tego, co pan bę-
dzie uważał na temat mnie jako wiceministra spra-
wiedliwości – została podeptana zasada domniemania 
konstytucyjności. I nie mam co do tego najmniejszych 
wątpliwości. Ja nie oceniam, nie staram się oceniać 
pana wiedzy. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny 
we wspomniany sposób postawił się ponad prawem. 
I w żadnym razie…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest wiedza 
autorytetów prawniczych, nie moja.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku!)
Nie, to jest wiedza, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze, ale umówmy się…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Tytułem sprosto-

wania.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Umówmy się. 

Bardzo proszę.)
Panie Senatorze, jestem gotowy panu do-

starczyć nawet same postanowienia Trybunału 
Konstytucyjnego sprzed lat, w których podejmowa-
no kwestię zasady domniemania konstytucyjności 
ustaw. I naprawdę trudno mi się z panem zgodzić 
we wspomnianym zakresie. Nie zastosowano prze-
pisów ustawy, która obowiązywała, kiedy orzekano. 
Oczywiście możemy na ten temat dyskutować. Pan 
może mieć swoje zdanie. Ja akurat uważam, że nie 
ma tu żadnych wątpliwości. Co więcej, powiem panu, 
że są liczne przykłady, artykuły – przekażę je panu 
– w tym artykuły profesorów, którzy nie mają co do 
tej kwestii żadnych wątpliwości. Pan senator ma. Nie 
wiem, jak pana przekonać, że, w moim przekonaniu, 
pan się myli.

Jeżeli chodzi o kwestię opublikowania wyroku 
z 9 marca, to właśnie tu jest istota całego sporu. Nie 
można opublikować czegoś, co tak naprawdę powsta-
ło z naruszeniem przepisów prawa. Prawo zostało 
złamane i stąd…

(Głos z sali: Od tego jest trybunał…)
Dlatego, Panie Senatorze, bardzo mocno postu-

lowałem, żebyśmy próbowali szukać kompromisu. 
Kwestia polityczna, która się tu pojawiła, to była 
kwestia dotycząca tego, żeby opublikować wyrok 
z 9 marca. Powiem panu więcej: być może nie byłoby 
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(senator L. Czarnobaj) Konstytucyjny… No tak, bo to jest pewien fakt, ale 
proszę nie wyciągać z tego żadnych wniosków, ja 
podaję to tylko jako pewnego rodzaju fakt. Są kraje, 
chociażby Stany Zjednoczone, gdzie sądem konsty-
tucyjnym jest Sąd Najwyższy. Są kraje… No tak, Sąd 
Najwyższy jest sądem konstytucyjnym. Są też kraje, 
w których zwykłe sądy mogą tego rodzaju pewne 
zadania wykonywać, i to są kraje, które tak funkcjo-
nują w Europie. I o tym doskonale wiemy. Więc ja 
podaję to jako pewien fakt. W naszej tradycji jest to, 
że funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, i z faktami 
się nie polemizuje, nie dyskutuje.

Jeżeli chodzi o kwestie poparcia, to myślę, że to 
wyjaśniłem. Oczywiście, że były spory. No, trwał 
proces legislacyjny i wiadomo, że były różne pro-
jekty. Ostatecznie, jak mówiłem, popieraliśmy ten 
projekt i absolutnie popieramy tę ustawę. A jeżeli 
chodzi o autorytety, to, tak patrząc w oczy pana se-
natora, w zasadzie w odniesieniu do domniemania 
konstytucyjności jeszcze raz sobie przypomniałem, 
że m.in. prof. Dobrowolski podejmował ten temat. 
Wiem, że w kwestii tego sporu wypowiadała się 
pani prof. Genowefa Grabowska, która niekoniecznie 
zgadzała się, delikatnie mówiąc, ze wszystkimi po-
stulatami przedstawianymi przez opozycję. Jest pan 
prof. Stelina, szef, o ile pamiętam, Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Gdańskiego… Oczywiście mogę spró-
bować dalej wymieniać te autorytety… mogę to panu 
dać na piśmie.

(Senator Leszek Czarnobaj: To na piśmie… Z cie-
kawości skontaktuję się z nimi.)

Ale zawsze będzie dyskusja. Wiemy, że prawo 
nie… Tak jak pan sam powiedział, sytuacja jest taka, 
że jak jest przepis i jest 2 prawników, to są 3 opinie. 
Przecież każdy z nas o tym doskonale wie. Więc nie 
ma się co dziwić, że przedstawiciele nauki wypowia-
dają się i często wypowiadają sprzeczne opinie. To 
jest rzecz naturalna. Trzeba pamiętać, że my mamy 
określoną rolę… określone zadanie do wykonania, 
państwo jako senatorowie. My tylko się posiłkujemy 
tymi opiniami i tyle, i wyciągamy z nich określone 
wnioski.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czy można jeszcze 
jedno zdanie?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, oczywiście.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeśli nie będzie to nietakt, bardzo 

prosiłbym o nazwiska tych osób, tych autorytetów, 
dlatego że ja nakłaniałbym kolegów z komisji, żeby 
zrobili taką konferencję w Senacie z tymi, którzy 
mają odmienne zdanie. Bo może jesteśmy w błę-

Ale ja to tak odebrałem. Może jestem w błędzie. 
Czy mam rozumieć, że ukrytym działaniem jest tu 
pójście właśnie taką drogą i doprowadzenie do roz-
kładu Trybunału Konstytucyjnego? A jeśli tak, to czy 
znacie już państwo nazwisko króla? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Powiedział pan, że rząd był prze-
ciwny propozycjom posłów, że propozycje projektów 
ustaw nie były akceptowane przez rząd. Czy może mi 
pan powiedzieć, jak przedstawiciele rządu głosowali 
podczas debaty sejmowej w sprawie tych projektów 
ustaw?

Ostatnie pytanie, na które…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Ja tego nie powiedziałem, Panie 
Senatorze. Od razu to prostuję.)

Powiedział pan, że projekty ustaw złożone przez 
posłów nie były w całości popierane przez rząd. I ja 
chciałbym się dowiedzieć… Prosiłbym o wyjaśnienie 
tego wątku, jeśli jest inaczej, niż zrozumiałem.

Ostatnie pytanie dotyczy opinii autorytetów. Czy 
mógłby pan minister przedłożyć na piśmie taką kró-
ciutką informację… Chodzi o nazwiska autorytetów, 
osób, które uważają, że działania dotyczące trybunału 
są zgodne z prawem – niekoniecznie dzisiaj, może być 
w piśmie z ministerstwa – że te autorytety według 
państwa mówią o zgodnych z konstytucją sprawach 
związanych z ustawami zmieniającymi funkcjono-
wanie Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Kolejne pytania czy najpierw pan odpowie panu 

senatorowi?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Odpowiem, jeżeli mogę.)
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, gdybyśmy chcieli rozkładu 

Trybunału Konstytucyjnego, to, logicznie rzecz bio-
rąc, nie proponowalibyśmy tak naprawdę ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym, która ma załagodzić 
cały spór.

(Senator Leszek Czarnobaj: A co?)
Mówię jeszcze raz: nie proponowalibyśmy… 

Chcemy ten spór załagodzić. Rząd, pomimo że to 
nie jest projekt rządowy, że to nie był projekt rzą-
dowy, popiera te rozwiązania. To, że powiedziałem, 
że są kraje, w których nie funkcjonuje Trybunał 
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(senator L. Czarnobaj) Moje pytanie jest takie: dlaczego tak ważny pro-
jekt ustawy, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 
był projektem poselskim? Skoro pan mówi o prze-
dłużającej się dyskusji itd., to dlaczego rząd sam 
nie wyszedł z projektem dobrej ustawy, która by nie 
wywoływała takiej dyskusji, tylu problemów i która 
by była zdecydowanie szybciej przyjęta? Bo myślę, 
że w tej materii to akurat rząd powinien wychodzić 
z inicjatywą, szczególnie gdy mamy do czynienia 
z nową ustawą o trybunale.

I jeszcze jedno pytanie, już raczej do pana mar-
szałka. No, pan tutaj pytał, dlaczego nie ma dzisiaj 
pana prezesa Rzeplińskiego, bo on by nam tutaj 
wytłumaczył… Mam więc pytanie: czy pan prezes 
Trybunału Rzepliński był zaproszony na dzisiejsze 
spotkanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, przerwę na chwilę pytania.
Mam pytanie do pana. Pan jest z jakiej telewizji?
(Redaktor Telewizji Polskiej SA Marzanna 

Stychlerz-Kłucińska: Telewizja Polska.)
Proszę?
(Redaktor Telewizji Polskiej SA Marzanna 

Stychlerz-Kłucińska: Jesteśmy z Telewizji Polskiej.)
Dla państwa jest miejsce tam, gdzie państwo teraz 

są. I jeżeli już macie państwo takie życzenie, żeby tu 
być, to prosiłbym o wcześniejsze uzgodnienie tego.

(Redaktor Telewizji Polskiej SA Marzanna 
Stychlerz-Kłucińska: Dobrze, przepraszam bardzo.)

Bardzo proszę.
Proszę kontynuować, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Prawdopodobnie 

zaprosili panowie senatorzy.)
W żadnym razie nie chciałbym podgrzewać emo-

cji. Jak pan senator widzi, naprawdę się staram, choć 
to niemal niepodobne do mnie, odpowiadać w bardzo 
spokojnym tonie.

Kwestia komisji ekspertów powołanej przez pana 
marszałka Marka Kuchcińskiego. Otóż ta komisja 
ekspercka została powołana właśnie po to, żeby 
spróbować rozwiązać ten spór. Pan doskonale wie, 
jaka była sekwencja różnego rodzaju zdarzeń, co się 
działo po drodze. Te rozmowy, które niekoniecznie 
toczyły się w Polsce, dotyczące rozwiązania sporu 
wokół Trybunału Konstytucyjnego, w moim odczu-
ciu zupełnie niepotrzebne… Proszę się nie obawiać, 
komisja ekspercka zakończyła swoje prace, czekamy 
tylko na przedstawienie raportu...

dzie, dlatego bardzo chętnie na takiej konferencji ich 
wysłuchamy, ich argumentów, że należałoby jednak 
przyjąć, że ta ustawa, że ten projekt ustawy jest tak 
zgodny z konstytucją, że mucha nie siada, i dlatego 
warto, żebyśmy my zmienili zdanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Jeżeli mogę odpowiedzieć, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście. Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Panie Senatorze, ale jeszcze jedna uwaga. Pan se-

nator jest dobrym politykiem, więc pan oczekuje, że 
osoby przeze mnie wymieniane konkretnie te rozwią-
zania przyjmowały jako rozwiązania dobre. Ja mó-
wiłem o tym w kontekście np. zasady domniemania 
konstytucyjności ustaw. Pamiętam, co przedstawiano 
na łamach mediów, więc oczywiście… Jeżeli chodzi 
o pańskie pytanie, postaram się wskazać określone 
osoby, ale nie mam wiedzy, jakie zdanie na ten temat 
mają 3 wymienione przeze mnie osoby, to od razu 
mówię.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, powiedział pan, że przedłużana 

dyskusja szkodzi państwu polskiemu. No i pewnie 
można by to rozwinąć, kto w tej dyskusji szkodzi pań-
stwu polskiemu. Myślę, że to by było dobre pytanie 
również do pana marszałka Kuchcińskiego, co z tą 
15-osobową komisją ekspertów… Ja chciałbym panu 
przypomnieć, że my procedowaliśmy nad zmianą 
ustawy 24 grudnia, w Wigilię, od 22 do 24 grudnia, 
w trybie ekspresowym, i że po 6 miesiącach pro-
cedujemy nową ustawę. Mówił pan o kompromisie. 
No, jeżeli chodzi o wyroki sądu, to trudno dysku-
tować o kompromisie, bo trzeba ich po prostu prze-
strzegać, i to było zdanie wielu znanych polityków. 
Przypominam sobie również wypowiedzi Lecha 
Kaczyńskiego, który również podobnie twierdził. Tak 
więc tutaj po prostu nie ma pola do kompromisu, jeże-
li chodzi o wyroki, po prostu trzeba ich przestrzegać. 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister prawdopodobnie w tym momencie, 

w którym zadawałam pytania senatorowi sprawoz-
dawcy, słyszał moje pytania. Nie będę powtarzała 
tych 4 pytań, bo rozumiem, że od pana również nie 
otrzymam odpowiedzi na te wszystkie pytania…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Otrzyma pani. Dlaczego nie?)

…gdyż tych odpowiedzi prawdopodobnie nie ma. 
Ale nurtują mnie szczególnie 2 pytania i chciałabym 
na te 2 pytania dostać odpowiedź.

Pierwsze moje pytanie brzmi: co się dzieje 
z komisją pana marszałka Kuchcińskiego? Ja ro-
zumiem, że pan senator sprawozdawca nie mógł 
mi na to pytanie odpowiedzieć, bo to nie było 
przedmiotem pracy komisji, ale pan powinien mi 
móc na to pytanie odpowiedzieć. Czy ta komisja 
w ogóle działa? Bo coś o szparagach swego czasu 
słyszeliśmy, a sezon szparagowy już dawno minął. 
Kiedy będą jakieś wiążące komunikaty, które po-
winny być podstawą do procedowania tej ustawy 
i podstawą poprawek przez państwa wniesionych? 
I czy to w ogóle… Uważam, że niepoważnie trak-
tuje się wyborców w tej sprawie, jeżeli nie ma 
odpowiedzi.

(Senator Jan Maria Jackowski: Minuta, Panie 
Marszałku!)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę mi nie… 
Panie Senatorze…)

To jest pierwsze pytanie.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

proszę mi nie przeszkadzać.)
Proszę nie przeszkadzać – do pana Jackowskiego 

mówię.
(Senator Jan Maria Jackowski: To proszę nie ła-

mać regulaminu, Pani Senator.)
Niech pan się nie udziela dzisiaj tak intensywnie.
I drugie moje pytanie. Dlaczego nie publikuje się 

informacji i odpowiedzi, jakiej rząd i pani premier 
udzielili Komisji Europejskiej – tej ostatniej odpowie-
dzi – tylko to wszystko odbywa się w takiej tajemni-
cy? Czy wyborcy mają prawo w ramach informacji 
publicznej znać punkt widzenia rządu i odpowiedzi 
w związku z Trybunałem Konstytucyjnym?

Pozostałe 2 pytania, które uprzednio zadałam, zo-
stawiam, bo wiem, że państwo nie wzięli pod uwagę 
stanowiska wielu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Wziąłem. O prokuratora generalnego 
było pytanie. To proszę zadać to pytanie.)

Pytanie brzmi: czy mamy prawo jako wyborcy 
znać tę ważną dla Polaków wymianę korespondencji 
w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czy to jest 
ściśle tajne? Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Już się boję.)
…i ten raport zostanie przedstawiony.
Jeżeli chodzi o kwestię tego, dlaczego projekt po-

selski… Bo taka droga też istnieje, Panie Senatorze. 
Może być projekt rządowy, może być projekt poselski. 
Akurat tę drogę wybrano. Ale proszę pamiętać o tym, 
co zastrzegałem na samym początku: bardzo wiele 
przepisów nawiązuje do rozwiązań, które funkcjono-
wały w ustawie z 1997 r. Tak więc wydaje się, że jest 
to logiczne, że w sytuacji sporu i ze względu na chęć 
szybkiego zażegnania tego sporu nie będzie się wcho-
dziło w jakieś międzyresortowe konsultacje, które, 
jak doskonale wiedzą byli członkowie rządu siedzący 
czy obecni w tej sali, trwają czasami wiele miesięcy. 
Właśnie w poczuciu odpowiedzialności i ze względu 
na chęć wyjścia naprzeciw temu, czego oczekują od 
nas obywatele, żeby ten spór zakończyć… Dlatego 
m.in. zdecydowaliśmy się na tę drogę, a ona jest drogą 
prawnie dopuszczalną i tutaj nikt na niczym nie traci. 
Jak państwo widzicie, rząd wypowiada się także… tzn. 
ja jako wiceminister wypowiadam się, przedstawiając 
określone stanowisko. Tak że dlatego, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja w kwestii 

formalnej, Panie Marszałku.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo…)
Przepraszam na chwilę.
Pani Senator, bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani senator 

w kwestii formalnej.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mogę?)
Tak, tak, proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Panie Marszałku, bardzo przepraszam, ale na 

etapie zadawania pytań senatorowi sprawozdawcy, 
ponieważ nie otrzymałam odpowiedzi na moje 4 py-
tania, prosiłam o zapisanie mnie jako pierwszej do 
zadania pytań przedstawicielowi rządu. I jestem bar-
dzo zdziwiona, że panowie sekretarze nie przekazali 
sobie, wychodząc z sali, takiej informacji. Bardzo 
proszę to naprawić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, bardzo proszę.
Pozwoli pan senator, że oddamy głos pani senator?
(Senator Jan Maria Jackowski: Oczywiście.)
Oddaję głos pani senator.
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Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest taka pozycja, 
że to jest ktoś primus inter pares, że to jest ktoś ponad 
wszystkimi. Przecież w konstytucji, bodaj w art. 10, 
jest określony mechanizm i każdy wie, co należy do 
władz sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. 
Taki jest podział, a nie inny.

Jeżeli chodzi o kwestię publikacji koresponden-
cji między rządem a Komisją Wenecką, to wydaje 
mi się – takie jest przynajmniej moje zdanie – że 
rząd w bardzo klarowny sposób przedstawia in-
formacje dotyczące tego, jakie stanowisko zajmuje 
w odniesieniu do różnego rodzaju zarzutów, które 
były stawiane, większego czy mniejszego kalibru. 
Konferencje prasowe, w których uczestniczą przed-
stawiciele rządu, są stosunkowo częste. Nie wydaje 
się konieczne – zresztą nie wynika to z żadnego 
przepisu – żeby trzeba było ujawniać treść korespon-
dencji, w której rząd czyni tak naprawdę wszystko, 
żeby doprowadzić do załagodzenia sporu. Nie wy-
daje się dobre, żeby w tym momencie ujawniać tego 
rodzaju korespondencję. Pani senator wyobraża so-
bie, co by się tu działo, gdyby wszyscy dyskutowali, 
czy dobrze napisano, czy dobrze odpowiedziano, czy 
powinno być takie stanowisko, czy inne? No właśnie 
chodzi o to, żeby całą sytuację wyciszyć, uspokoić, 
żeby nie dawać amunicji wszystkim tak naprawdę 
do tego, żeby przez wiele kolejnych miesięcy toczył 
się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze 
raz mówię: obywatele są tym po prostu zmęczeni. 
I dlatego wydaje mi się, że ta droga jest drogą słusz-
ną. Dziękuję bardzo.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy ja mogę 
jeszcze jedno pytanie…)

(Głos z sali: No, Panie Marszałku…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Niech pani czeka, 

niech pani się zapisze…)
(Senator Jan Dobrzyński: W następnej turze…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pani senator…
Ależ, Panowie Senatorowie, proszę mi nie poma-

gać w prowadzeniu obrad. Jeżeli chcemy rozpocząć 
dyskusję na temat długości zadawania pytań, to za-
pewniam was, że żaden z panów senatorów tych cza-
sów dokładnie nie przestrzegał. Jeżeli ktoś zadaje 3 
czy 4 pytania i one trwają 3 czy 4 minuty, to możemy 
to rozbić na 3, ale to niczego nie skróci. Możemy 
zmienić regulamin, aby bardziej rygorystycznie prze-
strzegać czasu, wprowadzić jakieś sygnały dźwięko-
we czy inne, ale nigdy się na to nie zdecydowaliśmy. 
Możemy to rozważyć. Jeżeli w pewnych granicach 
podchodzimy do tego elastycznie, to w sytuacji sporu 
w tak delikatnej materii ja nie chcę stwarzać nawet 
pozorów, że ograniczamy swobodę zadawania pytań 
czy wypowiedzi, zwłaszcza opozycji. W sytuacji, 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pierwsze pytanie.
Pani Senator, oczywiście, że pamiętam te pyta-

nia, które pani zadawała. Napisałem sobie, że było 
jeszcze pytanie dotyczące prokuratora generalnego 
i jego określonej pozycji, która jest przewidziana tymi 
przepisami. Otóż prokurator generalny ma szczegól-
ną pozycję w Polsce, oczywiście nie nadrzędną wo-
bec kogoś innego, ale szczególną. Jest kilka takich 
instytucji. Prokurator generalny jest rzecznikiem 
praworządności, on występuje w imieniu obywateli. 
Tak jak rozmawialiśmy ostatnio w Sejmie… Zresztą 
u państwa, w Senacie też była procedowana usta-
wa dotycząca jawności postępowań przed sądami 
i kwestii, kiedy można wyłączyć jawność i kto może 
złożyć sprzeciw co do wyłączenia jawności. I tam się 
pojawiał m.in. właśnie sprzeciw przysługujący pro-
kuratorowi, m.in. właśnie ze względu na to, że on jest 
rzecznikiem praworządności, ma szczególną pozycję.

Odpowiadam na pytanie dotyczące komisji eksper-
tów. Otóż chcę powiedzieć, Pani Senator, że przycho-
dzę tutaj w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 
rządu pani premier. I chcę powiedzieć, że mam tylko 
jakąś ograniczoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania 
tej komisji. Już kilka minut temu poinformowałem, 
że według mojej wiedzy – podkreślam: według mojej 
wiedzy, bo mogę się mylić – czekamy w tej chwili 
na raport. I ten raport zostanie zapewne upublicznio-
ny. Działanie pana marszałka Marka Kuchcińskiego 
to było dobre działanie. Ono wychodziło naprzeciw 
oczekiwaniom społeczeństwa. I dzisiaj czekamy na 
ostatni element tego działania, który polega po prostu 
na tym, że zostanie upubliczniony raport. Oczywiście, 
że ten raport… Ja nie wiem, co w tym raporcie się 
znajdzie. Ale proszę zobaczyć, jaka jest temperatura 
sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tak na-
prawdę dzisiaj wokół sądu konstytucyjnego toczy 
się wielka debata społeczna. I to jest także ten plus, 
że rozmawiamy na temat tego, jaka jest pozycja try-
bunału, jak władza ustawodawcza ma się do wła-
dzy wykonawczej, jak władza wykonawcza ma się 
do władzy sądowniczej. Nawet powiem więcej: cały 
ten spór, chociaż chcemy go zakończyć – mam na-
dzieję, że wszyscy – przyczynił się, jak sądzę, do 
tego, że wielu obywateli sięgnęło po Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście tę, która obo-
wiązuje. Ale interesowaliśmy się także tym – i wie-
lu obywateli interesuje się tym – jaka jest pozycja 
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(wicemarszałek G. Czelej) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest nastę-

pujące: jakie cechy z innych projektów – myślę tutaj 
o projektach, które były złożone do laski marszałkow-
skiej równolegle do ustawy procedowanej w Sejmie 
– zostały wykorzystane w tej ustawie? Czyli jakie są 
pomysły z innych projektów? Bo wiem, że takie były. 
Czy pan minister mógłby powiedzieć, które zostały 
wzięte pod uwagę?

I drugie pytanie, dotyczące takiej oto sytuacji: co 
by się stało, gdyby np. jeden z sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego prowadził działalność publiczną 
niedającą się pogodzić z zasadami niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów? Nawiązuję tutaj do 
ust. 3 w art. 178 konstytucji. W moim głębokim prze-
konaniu mamy do czynienia z taką sytuacją. I ja nie 
znalazłem w polskim prawie elementów, które byłyby 
adekwatne do takiej sytuacji. W jaki sposób należa-
łoby postąpić? A przypomnę, że np. w przypadku 
władzy wykonawczej jest chociażby Trybunał Stanu, 
są też regulacje, które w jakiś sposób dyscyplinują 
przedstawicieli władzy wykonawczej. W przypad-
ku władzy ustawodawczej – to samo. Tymczasem 
w odniesieniu do władzy sądowniczej, odnoszę takie 
wrażenie, są zupełnie niezwykłe przywileje w tej 
dziedzinie. To wszystko oczywiście pod hasłem nie-
zawisłości, którą jak najbardziej szanuję. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Może jeszcze jedno…)
Pan senator Pociej, proszę o pytanie.
(Senator Aleksander Pociej: Teraz, Panie 

Marszałku?)
Tak.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, powiedział pan parę rzeczy, 

z którymi się zgadzam, dotyczących domniemania 
konstytucyjności i problemu wyroku z 9 marca. Gwoli 
pewnego uzupełnienia, tak żebyśmy mieli pełny ob-
raz sytuacji, no, o ile sobie przypominam, chyba po 
raz pierwszy nie było w ogóle vacatio legis, tak że… 

w której się znajdujemy, podstawową cechą, która po-
winna nas cechować – źle to zabrzmiało – jest pokora.

Czy pani senator ma pytanie?
(Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
(Senator Stanisław Gogacz: Jedno pytanie…)
Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę wobec tego powiedzieć 

mi… Jeżeli nie mamy odpowiedzi na szereg pytań 
i tematów, jeżeli nie mamy sprawozdania komisji po-
wołanej przez pana Kuchcińskiego, jak odbywa się 
korespondencja między rządem a Unią Europejską, 
jak wstrzymuje się tę korespondencję, która miała się 
ukazać w poniedziałek, czyli przedwczoraj, itd., to po 
co my się spieszymy z procedowaniem nowej ustawy, 
zamiast poczekać na wyjaśnienie wszystkich wątpli-
wości, jakie są? A sprawa jest bardzo ważna. Po co 
ten pośpiech? Czy nie należy najpierw zebrać wszyst-
kich materiałów, wszystkich stanowisk, wszystkich 
punktów widzenia i wtedy rzetelnie, w odpowiednim 
czasie zacząć procedować tak ważną ustawę jak usta-
wa o Trybunale Konstytucyjnym?

Dziękuję, Panie Marszałku, bardzo dziękuję za 
pana stanowisko; na pewno więcej pytań nie będę 
miała, ale dziękuję za pana wypowiedź.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Spieszymy się, Panie Senator, dlatego, że trybunał 

stoi, i dlatego, że tego oczekują obywatele – dlatego 
się spieszymy. To nie przekreśla oczywiście dyskusji 
na temat sądu konstytucyjnego w przyszłości i na 
temat samej konstytucji. To jest sprawa oczywista, od 
tego jesteśmy, żeby włączać rozum, jak to się mówi, 
i określać prawo tak, żeby ono nie stało na drodze 
obywateli i żeby ułatwiało im funkcjonowanie na 
co dzień. Tak więc wydaje się sprawą oczywistą, że 
takie dyskusje, różnego rodzaju, w kolejnych latach 
zapewne jeszcze będą. Ale dzisiaj mamy niestety cha-
os wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie sięgnę 
po argumenty polityczne, dlaczego stało się tak, że 
mamy do czynienia z tym chaosem. Dzisiaj szukajmy 
kompromisu i wyjdźmy naprzeciw oczekiwaniom 
obywateli. Procedujemy, bo trybunał stoi.
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(senator A. Pociej) oczywiste. Wydaje się, że senator sprawozdawca, pan 
profesor również odpowiadał panu na to pytanie i ja 
nie widziałem, żeby to wyraźnie zanegował, powie-
dział, że nie. Sądzę, że jeszcze będzie na ten temat 
dyskusja. Oczywiście każdemu z nas zależy na tym, 
żeby dokument był doskonały, żeby takie było każde 
rozwiązanie, ale nie przedstawiam stanowiska rządu 
w tym zakresie, bo trudno mi się do tego odnosić.

Jeżeli chodzi o domniemanie konstytucyjności, to 
bardzo dziękuję, Panie Mecenasie, Panie Senatorze, 
za to zdanie. Zasada domniemania konstytucyjności 
jest rzeczywiście jedną z fundamentalnych kwestii 
spornych. Bardzo dziękuję za te zdania wypowie-
dziane przez pana.

Jeżeli chodzi o kwestie poruszane przez pana se-
natora Jackowskiego, powiem tak. My… Ja – mogę to 
powiedzieć przynajmniej o sobie jako wiceministrze 
sprawiedliwości – szczególną wagę przywiązuję do 
niezależności czy do niezawisłości, do niezależno-
ści sądów i do niezawisłości sędziowskiej. Również 
w tym zakresie pojawiło się dużo wątpliwości w cza-
sie dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego, 
zastanawiano się, czego tak naprawdę niezawisłość 
dotyka, czego dotyczy. Prawda? Jest niezawisłość 
w sferze orzekania. W rzeczywistości cały spór do-
tyczy tego, którą ustawę stosować, i tego, czy np. 
przedstawiciele rządu, mówiąc o tym, że została za-
stosowana zła ustawa, wkroczyli w materię niezależ-
ności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W moim 
przekonaniu w żadnym razie. Trzeba pamiętać, że 
niezawisłość dotyczy właśnie sfery orzekania. To jest 
dosyć istotna sprawa.

Kwestia wypowiadania się jakiegokolwiek sędzie-
go, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, w mediach 
to jest rzeczywiście bardzo delikatna sprawa. Każdy 
sędzia musi kierować się zasadą obiektywizmu, musi 
bardzo uważać na wypowiedzi, zwłaszcza jeżeli fe-
ruje pewne wyroki, mówi o tym, co być może bę-
dzie się działo, że taki czy inny przepis, takie czy 
inne rozwiązanie może być niekonstytucyjne. To jest 
bardzo delikatna sprawa i rzeczywiście można mieć 
wątpliwości dotyczące pewnych wypowiedzi, które 
pojawiają się w mediach. Tutaj musimy uciekać…

A co do pierwszej kwestii, którą pan senator po-
ruszył, to powiem jeszcze raz. Fundament to ustawa 
z 1997 r. My w Sejmie procedowaliśmy nad kilkoma 
projektami, szukaliśmy najlepszego rozwiązania. 
Wydaje się, że zaledwie 7 istotnych poprawek to nie 
jest coś, co burzy cały ład, który przecież dobrze 
funkcjonował przez całe lata. Chciałbym odejść od 
takiej dyskusji – oczywiście to nie jest skierowane do 
pana senatora – która czasami pojawia się w różnych 
kręgach, że nagle następuje destrukcja, że rozwala-
my coś kijem bejsbolowym, bo w żadnym razie tak 
nie jest. Jeżeli przyjrzeć się tym przepisom, które są 
zawarte w tej ustawie, to można dojść do wniosku, 

Jeżeli tak postawiony zostanie problem, to odpowiedź 
na to, co się wydarzyło 9 marca, też będzie trochę 
inna.

Mówił pan o 2 artykułach, art. 91 i 92, w tym kon-
tekście, że przecież normy są abstrakcyjne. Pewnie 
kiedyś we dwóch możemy się zastanowić, na ile te 
2 normy, które tutaj się znalazły, są abstrakcyjne, a na 
ile są skrojone pod konkretną sytuację polityczną, bo 
one właściwie wykluczają bardzo konkretne rzeczy 
i bardzo konkretnych sędziów. Nawet jeżeli nie ma tu 
konkretów co do nazwisk, to tak to wygląda.

A moje pytanie… Zapewne pan minister je słyszał. 
Chciałbym, żeby pan minister powiedział, czy nie 
uważa pan, że np. art. 60 ust. 1: „Trybunał rozpozna-
je na rozprawie wnioski w sprawach wymienionych 
w art. 3”… Wiemy z praktyki, że przy takim zapisie… 
Ten zapis jest jeszcze z 1997 r. Trybunał funkcjono-
wał również w zakresie art. 4. Rozwiązanie, które 
przyjęto w roku 2015, no, po prostu stawiało kropkę 
nad „i”. Tam jest zapisane, na zasadzie kawa na ławę, 
że trybunał orzeka i w takim wypadku, i w takim.

Tak samo jest w przypadku art. 37 pkt 6 – mówię 
o składach 1-osobowych, które nie są przewidziane… 
Jest katalog: skład 5-osobowy, 3-osobowy… A to nie 
jest przewidziane. No, to są niedoróbki legislacyjne. 
Jest jeszcze parę, ale ja nie będę do nich wszystkich 
się ustosunkowywał.

(Rozmowy na sali)
Czy pan minister nie uważa, że można to było – 

wciąż jeszcze można by było… To nie naruszy w ża-
den sposób reguł procedowania, bo wiadomo, że i tak 
będą poprawki, czy zostanie to cofnięte do Sejmu… 
I takie małe rzeczy, a jest ich parę, moglibyśmy na-
prawić i postawić kropkę nad „i”. Czy pan minister 
nie uważa, że przy okazji należałoby to zrobić, dla 
jasności orzecznictwa? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Panie Senatorze, oczywiście 

trudno mi się wypowiadać w tym zakresie, dlatego 
że to jest kwestia do dyskusji pomiędzy samymi se-
natorami. Tutaj jako przedstawiciel…

(Senator Aleksander Pociej: A mnie chodzi o sta-
nowisko ministerstwa.)

Ja powiem, jakie jest moje stanowisko. Uważam, 
że dokument powinien być jak najdoskonalszy, to jest 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) wcześniej. Jak przeczyta pan stenogram czy odsłucha 
to, co było nagrywane, to…

(Senator Piotr Wach: Powiedział pan, że jest 
7 zmian, które…)

Tak, w moim przekonaniu jest 7 istotnych zmian. 
Oczywiście tam jest wiele innych zmian natury bardziej 
legislacyjnej, ale 7 jest moim zdaniem istotnych. Przecież 
nikt z nas nie bada, czy to jest 90%, 92% czy 96%. W du-
żej części, w znacznej części, o czym pan senator dosko-
nale wie, rozwiązanie to nawiązuje do tego, co obowią-
zywało przez lata. Nieważne, czy 90%… Może 86%. Ja 
nie kpię sobie z tego. Liczby są ważne, ale…

Kwestia tych 30 dni. Ja mógłbym odwrócić to 
pytanie i zapytać pana senatora, ile to powinno być 
dni, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom. W każdej 
sytuacji możemy wetować… Pan senator przedstawi 
pana zdaniem lepszy termin, w jakim sprawa miałaby 
być rozstrzygana, a ja przedstawię inny termin. I bę-
dziemy ze sobą toczyli polemikę zupełnie niepotrzeb-
ną. Mógłbym to pytanie odwrócić i zapytać: to jaki 
w takim razie termin jest dobry? Jeżeli pełny skład 
miał wynosić 13, a jest 11… No, przecież opozycja 
się tego domagała, Panie Senatorze, mówiąc, że to 
są zbyt rygorystyczne warunki, że będzie paraliż. 
Mógłbym zapytać: to ile, Panie Senatorze, w takim 
razie? Przecież kiedyś też przyjęto…

(Senator Piotr Wach: A może 11 też jest zbyt ry-
gorystyczne?)

Ale rozumie pan, że…
(Senator Piotr Wach: Krótko mówiąc, czy rów-

nież liczby decydują o konstytucyjności? Te zawarte 
w zapisach.)

Można dyskutować o wszystkim. Można dysku-
tować, czy to ma być 15 sędziów, a może 18. A może 
25? A może 10? No, zawsze będziemy dyskutowali…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie można…)
No, właśnie nie możemy. Chcę powiedzieć jedną 

rzecz. Musimy przyjąć jakieś warunki. Przyjęliśmy 
takie. Pan się może z nimi zgadzać albo nie zgadzać.

I kwestia weta, którą pan poruszył. Takie rozwią-
zanie przyjęliśmy i mam nadzieję, że to jest rozwiąza-
nie konstytucyjne. Mam nadzieję, że nie zostanie ono 
kiedyś podważone. Takie rozwiązanie przyjmujemy. 
Jeżeli pan chce znać moje stanowisko… Uważam, że 
to jest rozwiązanie dobre. Co do liczb, to trudno mi 
z panem polemizować, bo każdy z nas będzie bronił 
swojej tezy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dobrzyński, proszę o pytanie.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym, żeby na te 2 pytania 

odpowiedział mi pan na piśmie. Chciałbym się dowie-

że w zdecydowanej większości to jest coś, co funk-
cjonowało przez całe lata, a to, co jest nowe, może 
nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, 
ale gdyby miało wychodzić, to prawdopodobnie by-
śmy w ogóle niczego nie zmieniali. Byłaby ustawa, 
która funkcjonowała całe lata. Dobrze, że rozpoczęła 
się dyskusja na temat Trybunału Konstytucyjnego, 
szkoda, że w takiej atmosferze, ale to już jest chyba 
przytyk do wszystkich polityków.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan w tej chwili też powoływał 

się na ustawę z roku 1997. Wcześniej mówił pan, bro-
niąc rozwiązań tej ustawy, nad którą procedujemy, że 
stopień zgodności, pan nawet podał to w procentach, 
chyba 92%… Czy pan sądzi, że w tym jest rzecz, 
czy pan sobie raczej z nas kpi? Przecież w ustawie 
wystarczy 1 paragraf, wystarczy 1 zdanie, żeby była 
ona niekonstytucyjna. Ta ustawa np. zawiera różne 
liczby. Czy pan nie sądzi, że wystarczy zmienić pew-
ną liczbę, żeby ustawa była niekonstytucyjna?

Tu są takie liczby. W pełnym składzie było mi-
nimum 13 sędziów, jest 11. Jest tu przynajmniej 30 
dni do pierwszego posiedzenia, pierwszej rozprawy. 
Dalej. 4 sędziów, zgłaszając sprzeciw, może dwu-
krotnie odroczyć rozpatrywanie o miesiąc. Czy pan 
nie sądzi, że w takich zapisach, których w żaden spo-
sób nie da się ująć za pomocą procentów, nie można 
wprowadzić niekonstytucyjnych rozwiązań? Moim 
zdaniem tak właśnie jest, to właśnie w tym jest rzecz. 
Nie w procentach rzecz, tylko w szczegółach, które 
kładą tę ustawę, czynią ją niekonstytucyjną.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, w pierwszym 

zdaniu powiedziałem, że to zaszczyt dla mnie, że 
dzisiaj do państwa przychodzę. W żadnym razie nie 
pozwoliłbym sobie na to, żeby kpić z jakiegokolwiek 
senatora, z kogokolwiek na tej sali. Te 90%, które się 
pojawiły… To nie padło z moich ust, to pojawiło się 
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(senator J. Dobrzyński) właśnie zespołu ekspertów. Moje pytanie wówczas 
brzmiało tak: czy nie należałoby poczekać na wyniki 
prac tego zespołu ekspertów, bo być może one podpo-
wiedziałyby czy przyniosłyby dobre rozwiązania dla 
państwa, dla tych, którzy przygotowywali ten projekt 
ustawy? Bowiem pozostałe opinie w odniesieniu do 
tych rozwiązań wypracowanych obecnie w tej ustawie 
są miażdżące, jeśli chodzi o wszystkie środowiska… 
przynajmniej ze strony tych, które na co dzień zajmują 
się prawem i przestrzeganiem prawa. Muszę panu 
powiedzieć, że uzyskałam wówczas odpowiedź, że 
w dalszym ciągu są prowadzone prace. W związku 
z tym miałabym do pana takie pytanie: po co ten 
zespół ekspertów?

Uzyskałam też odpowiedź, że trwają prace nad 
konstytucją, nad zmianą konstytucji. W związku 
z tym proszę mi odpowiedzieć, Panie Ministrze, na 
pytanie: czy w ogóle w jakimkolwiek zakresie korzy-
staliście państwo z prac czy z wyników prac, które 
wypracował ten zespół? Aha, wyszedł pan senator 
Dobrzyński… Bo każdy pyta o zarobki. W związku 
z tym ja bym miała też takie pytanie. Ile ten zespół 
do tej pory zarobił, poszczególni członkowie? Też 
będę mało uprzejma, ale niestety wszyscy czekaliśmy 
na produkt tego zespołu… W związku z tym pyta-
nie: ile dotychczas zarobili członkowie tego zespołu? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Kolejne pytania?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Nie. Może, jeżeli pan marszałek po-
zwoli, od razu odpowiem. Mogę odpowiedzieć?)

Oczywiście. Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, jeszcze raz powtórzę: według mojej 

wiedzy, ale mogę być omylny, ten zespół zakończył 
prace i pojawi się raport. Oczywiście ja nie mogę 
przesądzić tych spraw, bo to pytanie powinno być 
skierowane do marszałka Sejmu, ewentualnie do prze-
wodniczącego grupy ekspertów, do pana profesora. 
Proszę też nie przeceniać mojej wiedzy dotyczącej 
pewnych elementów. Jeżeli chodzi o zarobki zespołu, 
nie pamiętam, ile dokładnie zarabiają członkowie 
zespołu, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, 
że w Kancelarii Sejmu takie informacje pani uzyska.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące projektu, proszę 
pamiętać, że to jest projekt poselski. Jeszcze raz to 
powiem, bo państwo zapytujecie mnie, dlaczego takie 
czy inne rozwiązanie się znalazło… Ja tylko przedsta-

dzieć o miesięczny koszt funkcjonowania sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego.

I drugie pytanie. Czy nie dopuszczając sędziów do 
orzekania, ale wypłacając im uposażenie, pan prezes 
Rzepliński nie łamie prawa? Mam tutaj na myśli go-
spodarność. Rozumiem, że umowa nie jest poufna 
i ministerstwo może poprosić o wgląd do umowy 
o pracę czy umowy dotyczącej wykonywania obo-
wiązków.

Jeszcze jedna sprawa. Myśmy na ten temat dysku-
towali. Ja nie znalazłem, w przeciwieństwie do pana 
Zientarskiego, do senatora Zientarskiego, w polskim 
prawodawstwie – opieram się zwłaszcza na ustawie 
z 2015 r. – zapisu, zgodnie z którym Sejm wybiera 
sędziów. Tam jest zapis, że Sejm wybiera osoby, które 
mogą być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Jest 
to powiązane nie tylko z ceremoniałem zaprzysię-
żenia przez prezydenta naszego państwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Rozumiem, że na piśmie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Tak, na piśmie. Tylko jeszcze jedna 
uwaga, Panie Marszałku, jeżeli mogę. Jedno zdanie.)

Oczywiście, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Oczywiście odpowiemy na piśmie, Panie 

Senatorze. Każdy obywatel ma prawo dostępu do tych 
informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, 
tak mi się wydaje. Tak że nie tylko ministerstwo… 
Tak naprawdę każdy ma takie prawo. Jak mówię, od-
powiemy panu senatorowi na piśmie.

(Senator Jan Dobrzyński: A jeśli chodzi o kwestię: 
osoba a sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybiera-
ny przez Sejm?)

Podzielam pana uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę o pytanie.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja wrócę na moment do zespołu ekspertów, albo-

wiem podczas wczorajszego posiedzenia… na po-
przednim posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i ko-
misji praw człowieka zadawałam pytanie dotyczące 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, 3 krótkie pytania.
Pierwsze związane jest jakby ze statusem tej usta-

wy, którą rozpatrujemy. Ja ją traktuję jako ustawę 
w pewnym sensie ratunkową ze względu na stan fak-
tyczny, który jest w tej chwili. Rozumiem, że pan 
dopuszcza, chyba także jako przedstawiciel rządu, 
dyskusję nad ustawą, powiedziałbym, docelową, która 
być może będzie powiązana ze zmianą konstytucji, 
a także oczywiście na temat związany z Trybunałem 
Konstytucyjnym, ale bardziej podstawowy, tak bym 
to określił. To jest pierwsza kwestia.

Druga sprawa z tym związana. Art. 10 konsty-
tucji mówi, że ustrój Rzeczypospolitej opiera się 
na podziale i równowadze władzy. Pytanie do pana 
jako fachowca. Co równoważy, jeśli chodzi o zapisy 
konstytucyjne oczywiście, Trybunał Konstytucyjny 
i jego pozycję? Czy rzeczywiście jest jakiś organ, 
jakaś instytucja w państwie, która, w cudzysłowie, 
równoważy Trybunał Konstytucyjny? Co by było, 
gdyby się zdarzyło coś takiego, o czym pewien se-
nator, jeden z moich poprzedników, mówił, to znaczy 
upolitycznienie tego trybunału? Czy jest jakaś pro-
cedura, która zapobiega takim a nie innym, że tak 
powiem, niekonstytucyjnym zachowaniom trybunału, 
sędziów trybunału?

I trzecie… No, może odpowiedź na te 2 pytania 
wystarczy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowni Państwo, czy trybunał ruszy… No, co 

do tego, czy Trybunał Konstytucyjny stoi, chyba nie 
ma sporu, a czy ruszy… Wydaje mi się, że te roz-
wiązania, które przyjmiemy, tak sądzę, spowodują 
wyjście z impasu, pokonanie trudności, w których 
tak naprawdę znaleźliśmy się wszyscy. Stąd jeszcze 
raz apeluję o to, żeby konstruktywnie prowadzić 
dyskusję, apeluję o to do wszystkich środowisk poli-
tycznych, a także prawników, ponieważ zaostrzanie 
sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w tych wa-
runkach, w których dzisiaj funkcjonujemy, jest nam 
naprawdę całkowicie niepotrzebne. A więc czy ruszy? 
W moim przekonaniu tak, te rozwiązania pozwolą na 
to, żeby trybunał ruszył. Są bardzo konkretne prze-
pisy, w moim przekonaniu klarowne, które pozwolą 
wyjść z tego impasu. Warunek oczywiście jest 1 – 
chodzi o ten wyrok z 9 marca. No, tutaj nie mógł być 
objęty – często o to jesteśmy pytani – bo to by było 

wiam stanowisko w imieniu rządu. To nie był projekt 
rządowy, to był projekt poselski, więc przecenia pani 
moją wiedzę i rolę, którą sprawuję.

(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku, jeżeli 
mogę uzupełnić…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę. Oczywiście.

Senator Grażyna Sztark:

To bardzo prosiłabym, na ręce pana marszałka… 
żebym otrzymała te informacje na piśmie, dobrze? 
Czy skończyła się praca tego zespołu ekspertów? Jaki 
jest wynik tych prac? I jaka jest wysokość dotychcza-
sowej wypłaconej gaży dla poszczególnych członków 
tego zespołu ekspertów? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Florek. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, powiedział pan, że trybunał 

stoi, czyli trzeba się spieszyć, bo tracimy wizerunek 
jako Polska. Ale można by sobie zadać pytanie, od 
kiedy trybunał stoi i dlaczego stoi. Od kiedy stoi? 
Przypomnę 24 grudnia, gdy pracowaliśmy nad no-
welizacją – zła, niedobra, fatalna nowelizacja, zapisy 
niekonstytucyjne… Trybunał stoi. Teraz jest pytanie, 
czy po przyjęciu tego, nad czym teraz obradujemy, 
czy po przyjęciu tej ustawy trybunał ruszy. My mamy 
wątpliwości co do tego, że to nic nie zmienia, te zmia-
ny, które tutaj są, w niedużym stopniu poprawiają… 
W związku z tym pewnie trudno przewidywać, że 
trybunał ruszy, pewnie będziemy w takich odstępach 
czasu, co pół roku, się spotykać, znowu dyskutować 
i nowelizować. 

Ale mam pewne pytanie. Podkreślał pan tutaj rolę 
prokuratora generalnego. Chciałbym się dowiedzieć, 
co będzie, jeśli prokurator generalny, prawidłowo 
zawiadomiony o rozprawie, na której jego obecność 
jest obowiązkowa, nie przyjdzie bez żadnego uspra-
wiedliwienia. Czy wtedy, w świetle tej nowej ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym, ta rozprawa będzie 
odroczona, czy będzie kontynuowana? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Mogę prosić o następne pytania?
Pan senator Czerwiński, proszę o pytanie.
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki. Proszę o pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, mam 2 pytania. 

Pierwsze pytanie jest takie: co będzie ze sprawami 
w toku, które są już w Trybunale Konstytucyjnym? 
Przypomnę, że jest ich około 300 i prace nad nie-
którymi z nich są już mocno zaawansowane. Czy 
nowa ustawa spowoduje, że po prostu trzeba będzie 
uruchomić procedurę od nowa?

A drugie pytanie. Panie Ministrze, gdy słucham 
tych dyskusji, tej retoryki, tego, co pan mówi, i tego, 
co usłyszeliśmy dotychczas, to odnoszę takie wraże-
nie, że od grudnia ubiegłego roku staramy się wpro-
wadzić coś, co nie jest akceptowalne przez Europę 
i świat. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że po dzi-
siejszej dyskusji i dzisiejszym głosowaniu – a domy-
ślam się, jakie ono będzie – spotkamy się znowu za 
kilka miesięcy, bo znowu świat krzyknie, że to nie 
jest to, o co nam chodziło?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pytanie drugie, czy się spotkamy. 

Mam nadzieję, że będziemy się spotykali przy okazji 
innych ustaw, reformujących np. wymiar sprawiedli-
wości. I to będzie zapewne…

(Senator Władysław Komarnicki: Ale ja ciągle 
myślę o tej ustawie…)

…dobra dyskusja. Ale nie chcemy już spotykać się 
w związku z tematem Trybunału Konstytucyjnego, 
a przynajmniej tych kwestii ustrojowych, bo wydaje 
się, że dzisiaj przedstawione propozycje wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom wszystkich. Aczkolwiek 
widzę, że państwo zgłaszacie cały czas uwagi.

Co do pierwszego pytania, to odpowiedzią jest, 
Panie Senatorze, rozdział 4: „Przepisy zmieniające, 
przejściowe, dostosowujące i końcowe”. W sposób 
czytelny jest tam zawarta odpowiedź na pańskie py-
tanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.

złamanie przepisów prawa, a tego robić nie możemy. 
A więc trybunał ruszy.

Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą udziału proku-
ratora generalnego, to jest przepis, w którym wyraź-
nie zostało wskazane, w jakich miejscach… Chodzi 
o to, że prokurator generalny bądź przedstawiciel, 
o ile pamiętam, musi… Nie pamiętam dokładnego 
brzmienia tego przepisu, ale ta sprawa jest w nim, 
o ile pamiętam, dokładnie rozpoznana, rozstrzygnię-
ta. Spróbuję po prostu w międzyczasie, jeżeli będzie 
jakieś kolejne pytanie, to znaleźć. Wydaje mi się, że 
to rozwiązanie jest rozwiązaniem jasnym, więc nie 
wiem, skąd się wzięła ta niepewność.

(Senator Stanisław Gogacz: 61…)
Sześćdziesiąt… To może jak będzie kolejne py-

tanie.
A teraz dyskusja wokół sądu konstytucyjnego 

i czy grozi upolitycznienie… No, zawsze politycy 
o tym decydują. A czy jest mechanizm równoważący? 
Jest, w moim przekonaniu jest to właśnie konsty-
tucja. Czy dyskusja na temat sądu konstytucyjne-
go jest dobrą dyskusją? Jest bardzo dobrą dyskusją. 
Dlaczego np. dzisiaj to Trybunał Konstytucyjny… 
Nie mówię o tych rozwiązaniach, ale dlaczego dzisiaj 
są to ostateczne orzeczenia? Przecież tak kiedyś nie 
było, prawda, pamiętacie państwo? Nawet na tej sali 
siedzą senatorowie, którzy… Przecież były zupełnie 
inne rozwiązania – na samym końcu stał jeszcze par-
lament. Takie przyjęto rozwiązanie, a nie inne. Czy 
dobrym rozwiązaniem jest to, że sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego nie odpowiada przed Trybunałem 
Stanu, a państwo odpowiadacie? Czy to jest dobrym 
rozwiązaniem? To są pytania, które należy sobie sta-
wiać. A więc taka dyskusja… Ja akurat oceniam ją 
pozytywnie, jako że przy tym całym chaosie, któ-
ry powstał wokół Trybunału Konstytucyjnego… 
A źródła tego są bardzo określone: przecież to jest 
określone postępowanie parlamentu w poprzedniej 
kadencji. Bez tego nie byłoby zapewne tego sporu… 
Ale nie chcę już tego zaostrzać. A więc ta dyskusja 
ma też pozytywny wymiar: dyskutujemy na temat 
sądu konstytucyjnego, a to jest bardzo ważna sprawa. 
Widzimy, jak wiele jest rzeczy, które można by zmie-
nić, poprawić. Sądzę, że w przyszłości takie dyskusje 
będą się odbywały. Ale niech ten trybunał wreszcie 
ruszy. A ruszy w momencie – oczywiście w moim 
przekonaniu – kiedy przyjmiemy omawiane tu roz-
wiązania. Zresztą to jeszcze sprawdzimy, czy ruszy. 
Mam nadzieję, że nikt złośliwie nie spowoduje tego, 
że nie ruszy… No, ale to jest zupełnie osobna kwestia. 
Wydaje się, że dzisiaj rozwiązania są tak czytelne, 
tak jasne, że nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby 
wyjść z obecnego impasu, żeby wyjść z tej trudnej 
sytuacji. Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek G. Czelej) z jaką większość rządząca realizuje ten program, i to 
wbrew rozmaitym opiniom, nie tylko środowisk kra-
jowych, ale także liczących się środowisk zagranicz-
nych. Odwołujemy się do opinii Komisji Weneckiej, 
bo tak jak metr ma swój wzorzec w Sèvres, tak demo-
kracja ma swój wzorzec w Komisji Weneckiej. To ona 
standaryzuje mechanizmy demokratyczne, to do nich 
się odnosimy, kiedy chcemy ocenić, czy demokracja 
jest demokracją liberalną, czy też nią nie jest. To ona 
stoi na straży tego uniwersalnego modelu demokracji 
szanującej prawa i wolności.

Jeden z moich przyjaciół, wybitny analityk demo-
kracji i procesów zachodzących we współczesnym 
świecie, podzielił kiedyś demokracje na różne ka-
tegorie i wyraźnie oddzielił demokracje wyborcze 
od demokracji liberalnych. Wprowadził jeszcze parę 
innych, tzw. pseudodemokracje. Ale to zasadnicze 
rozdzielenie demokracji wyborczej od demokracji 
liberalnej ma swoje znaczenie, bo demokracja wy-
borcza ma charakter formalny i proceduralny. To 
nic innego niż wyłanianie władz publicznych w wy-
borach, w których konkurują ze sobą różne grupy 
polityczne. Tyle i tylko tyle. A demokracja liberalna 
to taka, w której – oprócz stosowania przejrzystego 
procesu wyborczego – pomiędzy wyborami szanuje 
się i w pełni urzeczywistnia standardy praw i wolno-
ści obywatelskich. To taka…

(Senator Czesław Ryszka: To jest prywatna opi-
nia.)

…w której władza wykonawcza jest ograniczona 
konstytucyjnie i faktycznie przez autonomiczną wła-
dzę wykonywaną przez niezależne sądownictwo. I nie 
jest to prywatna opinia. Jest to opinia takich słynnych 
badaczy demokracji jak – pewnie pan senator sły-
szał – Samuel Huntington czy Joseph Schumpeter. 
Larry Diamond akurat jest jego uczniem i naucza na 
Uniwersytecie w Stanford, notabene o przechyle kon-
serwatywnym, w zapewne znanym panu senatorowi 
doskonale Instytucie Hoovera.

PiS dąży, krótko mówiąc, do przekształcenia pol-
skiej demokracji liberalnej w demokrację wyborczą; 
taka jest wasza intencja. I przyznajcie się do tego, 
że chodzi o to, aby podstawowe prawa i swobody 
obywatelskie nie miały swojego gwaranta, jakim jest 
Trybunał Konstytucyjny. Dlatego dążycie do tego, aby 
został on definitywnie sparaliżowany.

My z kolei powołujemy się na opinię Komisji 
Weneckiej, dlatego że Komisja Wenecka wielokrot-
nie orzekała, co jest zgodne z modelem demokracji 
respektującej prawa i wolności obywatelskie, a co nie 
jest z nim zgodne, nie tylko w sprawach polskich, ale 
także w sprawach węgierskich i wielu innych krajów 
należących do Rady Europy. A zatem wezwana przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości do orzeczenia Komisja 
Wenecka nie tylko orzekła tak o tamtej, poprzedniej 
ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, lecz także 

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Czarnobaja, pana senatora 
Dobrzyńskiego oraz panią marszałek Sztark.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. 
Bardzo państwu senatorom dziękuję. Do zoba-

czenia przy okazji innych ustaw. Bardzo dziękuję 
za życzliwość z państwa strony. I mam nadzieję, że 
trybunał ruszy, bo tego oczekują obywatele. Nie może 
być dalszej destrukcji państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To straszliwa cena, jaką płacimy za uruchomienie 

dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego. Bo 
jednak skutkiem tych działań, które podejmuje więk-
szość parlamentarna i pan prezydent, jest wyhamowa-
nie jego działań. A wyhamowanie działań Trybunału 
Konstytucyjnego jest zawsze kosztem praw i swo-
bód obywatelskich. Bo ostatecznie poszkodowanym 
jest obywatel, obywatelka, gdyż na straży ich praw 
i swobód stoi Trybunał Konstytucyjny. A zatem mam 
nadzieję, że ta ustawa przyjęta nie zostanie. Bo to 
już kolejna, trzecia próba „dłubania” przy Trybunale 
Konstytucyjnym – proszę zapisać w stenogramie 
„dłubanie” w cudzysłowie. Taka próba doprowadziła 
nas na skraj kompletnego paraliżu trybunału i jej efek-
tem jest to, że Trybunał Konstytucyjny, ten główny 
sąd Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest w stanie orze-
kać w sprawach tak kluczowych dla praw i swobód 
obywatelskich jak ustawa o prokuraturze, łamiąca 
standardy praw człowieka i obywatela, ustawa in-
wigilacyjna, która również je łamie, przejęcie przez 
rząd kontroli nad mediami publicznymi, a zatem za-
właszczenie tego, co było publiczne, przez rząd, czy 
np. rozwiązanie korpusu służby cywilnej, czegoś, co 
budowaliśmy przez długie lata wspólnym wysiłkiem 
wielu środowisk politycznych, można powiedzieć, że 
ponadpartyjnie.

Teraz, kiedy dyskutujemy nad trzecim – zazna-
czam: trzecim – detonatorem, który został podłożony 
pod Trybunał Konstytucyjny, zadziwia determinacja, 
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(senator B. Klich) Już kończę, Panie Marszałku.
Pomijam kwestie, które chcecie państwo skorygo-

wać odpowiednimi poprawkami, jak np. kwestie ogra-
niczenia kompetencji rzecznika praw obywatelskich, 
a koncentruję się na tych kwestiach zasadniczych, 
które w mniemaniu klubu Platformy Obywatelskiej 
sprawiają, że omawiana tu ustawa jest niebezpieczna 
i w niektórych przypadkach niekonstytucyjna. A po-
nieważ poprzednio też mówiliśmy o niekonstytucyj-
ności i niebezpieczeństwie wynikającym z poprzed-
niej ustawy, w związku z tym sugerujemy, abyście 
państwo z Prawa i Sprawiedliwości wzięli te opinie 
pod uwagę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan. Zapraszam.
(Senator Czesław Ryszka: A gdzie oklaski? Co 

jest z wami?)
(Senator Waldemar Sługocki: To niesmaczne.)

Senator Robert Dowhan:

Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie mi głosu.
Wysoka Izbo, myślę, że mój przedmówca powie-

dział to w sposób jaskrawy, ale i bardzo dobitny. 
Słusznie pan zauważył, że brakuje oklasków, ale ta 
sala nie jest salą koncertową, to nie jest miejsce na 
oklaski. Ta sala nie jest też właściwym miejscem do 
tego, żeby odbywać rozmowy telefoniczne czy po 
prostu rozmawiać, choć większość z państwa to robi 
– pan również. Tak nie wypada. Nie wypada też ko-
mentować wypowiedzi senatorów, którzy zabierają 
głos z mównicy, a pan to robi nader często.

Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem zapytać 
Wysoką Izbę, co takiego się stało, że dzisiaj jesteśmy 
tak bardzo podzieleni.

(Senator Wiesław Dobkowski: No właśnie, co się 
stało?)

Co się takiego stało, że ludzie, którzy kiedyś wal-
czyli ramię w ramię, aby w Polsce była demokracja, 
aby obalić komunizm, aby iść z podniesionym czołem 
– i dzisiaj każdy może mówić i robić, co zechce – dzi-
siaj się podzielili? Dzisiaj, zamiast iść ramię w ramię, 
wspólnie tworzyć demokrację, większość z nas tak 
naprawdę się wstydzi. Ja się wstydziłem, słuchając 
przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
w którym upokorzył nas jako Polaków słowami 
o Trybunale Konstytucyjnym kierowanymi do pre-
zydenta Dudy. To było naprawdę poniżające.

(Senator Czesław Ryszka: On jest wystarczająco 
często upokarzany przez polityków.)

Panie Senatorze, może lepiej będzie, jak pan się 
zajmie swoimi felietonami do prasy katolickiej, bo to 

wypowiedziała swoje zdanie w sprawie zasad, któ-
re niestety w dalszym ciągu istnieją w ustawie, nad 
którą się pochylamy. Jakie to zasady? Chronologia 
pozostała podstawową metodą orzecznictwa. Ta za-
sada oczywiście w myśl ustawy może być łamana, 
może być łamana poprzez wniosek pana prezydenta 
o przyspieszenie prac nad niektórymi ustawami. Ale 
zasada chronologii pozostaje.

Co mówi na ten temat Komisja Wenecka? 
Wystarczy przeczytać art. 65 jej poprzedniego orze-
czenia. Zacytuję: „Obowiązek orzekania – w ścisłe 
określonym porządku chronologicznym – byłby 
niezgodny z europejskimi standardami. Trybunał 
Konstytucyjny musi mieć możliwość wcześniej-
szego kontynuowania i finalizowania postępowania 
w określonych sprawach. Tego rodzaju uznaniowość 
w przypadku Trybunału Konstytucyjnego jest zgodna 
z europejskimi standardami, np. z art. 6 EKPC” – 
która dawno temu została przez Polskę ratyfikowa-
na – „i art. 47 TFUE”. Zasada chronologii pozostaje 
także w omawianej tu ustawie, co czyni ją niezgodną 
ze wspomnianymi standardami.

Po drugie, pozostaje wysokie kworum. 
Obniżyliście państwo kworum z monstrualnie wy-
sokiego – 13 na 15 sędziów – do 11, ale i tak jest to 
wysokie kworum jak na warunki europejskie.

Co na ten temat mówi Komisja Wenecka? Odsyłam 
do art. 71, w którym komisja stwierdza, że to – mowa 
o wysokim kworum podczas orzekania w pełnym 
składzie – cytuję, „wykracza dalece poza analo-
giczne wymagania obecne w pozostałych krajach 
Europy”. I dalej: „tak surowy wymóg niesie ze sobą 
ryzyko zablokowania procesu decyzyjnego Trybunału 
i uczynienia go nieskutecznym, uniemożliwiając 
Trybunałowi wykonywanie swojego kluczowego 
zadania w postaci badania konstytucyjności aktów 
prawnych”. Oczywiście – raz jeszcze powtarzam – to 
jest opinia dotycząca kworum wyjątkowo wysokiego, 
13 sędziów na 15 w składzie pełnym. Ale kworum 
11-osobowe jest również bardzo wysokie. I w moim 
przekonaniu przywołana opinia stosuje się także do 
tego właśnie kworum.

I trzecia kwestia, która budzi nasz niepokój, to ewi-
dentne złamanie konstytucji, gdzie wyraźnie powie-
dziane jest, w art. 190, że rząd po prostu publikuje, i to 
niezwłocznie, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
I nie ma tutaj szczeliny na jakąkolwiek decyzję rządu. 
Tymczasem omawiana ustawa proponuje, aby wyroki 
były ogłaszane dopiero na wniosek przewodniczącego 
Trybunału Konstytucyjnego do premiera. A zatem 
stwarza taką szczelinę, w którą władza wykonawcza 
może wchodzić i w ten sposób kontrolować decyzje 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas mija.)
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(senator R. Dowhan) bez rozlewu krwi, że przyjdzie to, można powiedzieć, 
łatwo, choć może niełatwo. Są tu osoby zasłużone, 
dobrze znane nazwiska, osoby, które kiedyś razem 
szły w jedną stronę, a dzisiaj niestety się podzieliły, 
i to jest dla mnie przykre, to jest bardzo smutne. Mam 
nadzieję, że jeszcze jakiś głos rozsądku do państwa 
dotrze, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że prezydent 
Duda zastanowi się, co podpisuje. Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Mówiliśmy o tym 
w czerwcu ubiegłego roku, kiedy był zamach na try-
bunał, dokładnie to samo mówiłem.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rybicki. Proszę o zabranie głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Na trybunał nie było 

zamachu.)
(Senator Robert Mamątow: Jak nie?)
(Senator Piotr Zientarski: Jaki zamach?)
(Senator Czesław Ryszka: Sam Miller powiedział, 

że…)
(Wesołość na sali)
Bardzo proszę, pan senator Rybicki.
(Senator Robert Mamątow: Wyśmiać można 

wszystko, wszystko można…)
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie z obu stron sali, proszę o ci-

szę.
Głos ma pan senator Rybicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy dziś nad ustawą o Trybunale 

Konstytucyjnym, zwaną też niesłusznie przez nie-
których ustawą naprawczą czy ratunkową. W trakcie 
prac nad nią Sejm, a następnie komisje senackie za-
proponowały Wysokiej Izbie wiele poprawek, które 
mają – jak sądzę – wszystkich zatroskanych obser-
watorów, Komisję Wenecką, naszych sojuszników, 
a w szczególności opinię publiczną, przekonać, że 
ich postulaty i oczekiwania zostały w trakcie prac 
parlamentarnych zrealizowane, że wprowadzone po-
prawki są ustępstwem na rzecz opozycji, środowisk 
prawniczych i w istotny sposób, mówiąc kolokwial-
nie, cywilizują krytykowaną ustawę. Ale nic bardziej 
mylnego.

Wysoka Izbo! Już dzisiaj na tej sali mówiono, że 
istotą sporu o Trybunał Konstytucyjny nie są jakieś 
pojedyncze przepisy. Proponowane poprawki są ko-
smetyką, pudrowaniem ustawy, która jest niekonsty-
tucyjna, i mimo kilku zmian i ustępstw ze strony PiS 
niekonstytucyjną pozostaje. Nie rozwiązuje bowiem 
zasadniczych problemów, jakimi są: niezaprzysięże-

chyba lepiej panu wychodzi niż docinanie tutaj… Jak 
ma pan coś do powiedzenia, to…

Panie Marszałku, prosiłbym…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, jest pan zapisany…
(Senator Adam Gawęda: Niech pan zabiera głos 

w dyskusji, a nie mówi o wydarzeniach politycznych.)
Proszę o niewdawanie się w dyskusje. Głos ma 

senator Dowhan, bardzo proszę.
(Senator Czesław Ryszka: Ale ja się wstydzę…)
Panie Senatorze, jeżeli chce pan zabrać głos, to jest 

przewidziany odpowiedni tryb, za chwilę będzie pan 
miał głos. Teraz ma głos senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Tak, ja się wstydziłem, ponieważ oczekiwałem, że 

na tym szczycie, na który przyjechało na zaproszenie 
naszego państwa tylu prezydentów, tyle głów państwa 
spotkało się w Warszawie, stworzymy odpowiedni 
klimat. Nie spodziewałem się tego, że w taki spo-
sób zostaniemy upokorzeni, że Obama będzie mówił 
o trybunale, o zagrożonej demokracji.

(Senator Czesław Ryszka: To pan…)
On mówił oczywiście w sposób bardzo parla-

mentarny, nie tak jak pan senator, ale przekaz był 
jasny. Było jasne, że im się to nie podoba, że te spra-
wy docierają nie tylko do polskiej opinii publicznej. 
Zresztą jak pan wyjdzie przed gmach parlamentu, to 
zobaczy pan ludzi, którzy głośno protestują, którzy 
od wielu dni prowadzą protest związany m.in. z try-
bunałem, z niepublikowaniem orzeczeń, z ingerencją 
w te sprawy.

To zresztą wyraźnie było widać w dzisiejszych 
pytaniach, zadawanych od samego początku. To też 
dobitnie pokazują opinie, które mam przed sobą, cho-
ciażby Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej 
Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. Ja wiem, 
że wiele i tak nie zmienimy, bo decyzje już zapadły. 
Tym bardziej liczę tutaj na prezydenta Dudę, i tylko 
na niego. Widać, że był on poruszony słowami Obamy 
i być może, żeby nie przeżywać po raz kolejny takiego 
upokorzenia, nie podpisze tego aktu. W co oczywi-
ście wątpię, ale wciąż mam nadzieję, pomimo nasta-
wienia, jakie widzę na tej sali – że to i tak zostanie 
przegłosowane.

A szkoda, bo tak jak powiedziałem na początku, 
kiedyś wspólnie wszyscy walczyliśmy o demokrację. 
Każdy w swoim wymiarze, ale szliśmy, można powie-
dzieć, ramię w ramię, mieliśmy ideały, przekonanie, 
że robimy dobrą robotę. Udało się zwyciężyć wroga. 
Nasi ojcowie nie wyobrażali sobie, że dojdzie do tego 
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(senator S. Rybicki) uwarunkowania będzie on istniał, ale będzie funk-
cjonował zgodnie z oczekiwaniami rządzących. Ale 
przecież rządzenie kiedyś się skończy. Przyjdzie nowa 
większość, nowy rząd. I co będzie wtedy?

Wysoka Izbo, naszym wspólnym dorobkiem, 
dorobkiem pokoleń Polaków jest przyjęcie zasady 
rozstrzygania sporów drogą sądową. Nie przez dekre-
ty, orędzia, uzgodnienia i jakieś nieformalne pakty. 
Choć droga sądowa nie zawsze bywa wystarczająco 
efektywna i wymaga większego wysiłku intelektu-
alnego, jest nie do zastąpienia. Na mocy ustawy za-
sadniczej Trybunał Konstytucyjny zaliczany jest do 
organów władzy sądowniczej. Rozstrzyganie o tym, 
co jest konstytucyjne, a co nie, odbywa się w trybie 
sądowego rozstrzygania sporów. Nie jest więc winą 
obecnych sędziów, że trybunałowi powierzono orze-
kanie o niekonstytucyjności wszystkich ustaw, w tym 
ustawy, która reguluje działanie samego trybunału. 
Zgodnie z przepisami konstytucji nikt nie może wyrę-
czyć w tym sędziów trybunału ‒ ani Sejm, ani Senat.

W ramach demokratycznego państwa prawa 
stworzyliśmy w Polsce procedury kontrolne, któ-
re pozwalają kwestionować i korygować działania 
poszczególnych władz. Kiedy jednak zyskują one 
walor prawomocności lub ostateczności, wszystkie 
pozostałe organy powinny je szanować nie dlatego, 
że muszą, ale dlatego, że chodzi tu o demokratyczne 
procedury. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Konstytucja. Mam ładnie oprawioną Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjętą przez naród w re-
ferendum. Pamiętamy, że było to 25 maja 1997 r. 
Konstytucja ta zawiera bardzo wiele ważnych za-
pisów.

(Senator Czesław Ryszka: Biblia też.)
Art. 104 dotyczy senatorów i posłów. Przed roz-

poczęciem sprawowania mandatu posłowie – i se-
natorowie – składają przed Sejmem ślubowanie. 
Uroczyście ślubują rzetelnie i sumiennie wykonywać 
swoje obowiązki, przestrzegać konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim 
konstytucji.

Proszę państwa, „Rzeczpospolita Polska 
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. 
Mówiliśmy, że wszyscy… Była dzisiaj o tym mowa 
– Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli, „jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

nie 3 legalnie wybranych przez Sejm sędziów oraz 
niepublikowanie wyroku trybunału z 9 marca br., 
a bez rozwiązania tych kwestii kryzys wokół trybu-
nału będzie się tylko pogłębiał.

Poddawana dziś procedowaniu w Wysokiej Izbie 
ustawa, podobnie jak ta zakwestionowana przez 
trybunał 9 marca, zmierza do skutecznego zabloko-
wania, uniemożliwienia badania zgodności ustaw 
z konstytucją oraz z całą konsekwencją realizuje 
plan uczynienia z trybunału instytucji ubezwłasno-
wolnionej i w istocie fasadowej. Ustawa wprowadza 
regulacje umożliwiające kontrolę nad trybunałem 
aktualnej większości parlamentarnej i stwarza pod-
stawy do blokowania jego działalności orzeczniczej. 
Chodzi w szczególności o przepisy, które umożliwiają 
dwukrotne zablokowanie wydania orzeczenia przez 
trybunał przez 4 sędziów na okres 6 miesięcy łącz-
nie, czy też przepisy przejściowe, które spowodują 
stosowanie nowej regulacji do spraw będących w toku 
nawet wtedy, gdy jest już wyznaczony termin publicz-
nego ogłoszenia orzeczenia, czy wreszcie przepisy 
umożliwiające prezydentowi swobodę desygnowania 
prezesa trybunału spośród 3 kandydatów wyłonio-
nych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, a ta regulacja w istocie umożli-
wia wskazanie prezesa spośród sędziów wybranych 
w ostatnim okresie, a także z mocy ustawy dopuszcza 
do pełnienia funkcji orzeczniczych wadliwie wybra-
nych i zaprzysiężonych nocą sędziów trybunału.

Znamienne jest całkowite milczenie nowej usta-
wy o sprawie 3 prawidłowo wybranych sędziów, od 
których niestety wciąż nie odebrano ślubowania. Tu 
powtarzamy opinie publicystów, środowiska nauko-
wego, praktyków i teoretyków prawa, to są opinie, 
które pojawiały się w ostatnim okresie i w literaturze 
fachowej, i w debacie publicznej.

Wysoka Izbo, sądowa kontrola konstytucyjności 
prawa jest fundamentem współczesnych demokra-
cji parlamentarnych, o czym musiał – była tu już 
o tym mowa – przypomnieć podczas szczytu NATO 
w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych 
Barack Obama. Niezależne badanie konstytucyjno-
ści ustaw, niezależność sądów to filary, bez których 
demokracja przekształca się w autokrację, co stwarza 
zagrożenie dla ochrony ładu demokratycznego oraz 
praw i wolności każdego obywatela.

Konstytucja to najważniejszy akt prawny, najważ-
niejsza umowa społeczna. Trudno zrozumieć, dlacze-
go obóz władzy okazuje dla niej tak daleko idący brak 
szacunku, dlaczego traktuje instytucje demokratycz-
nego państwa, w tym Trybunał Konstytucyjny, jako 
łupy wojenne. Już dzisiaj wiemy, że stosując siłowe 
rozwiązania, można trybunał zmarginalizować, uczy-
nić organem fasadowym – z uwagi na wewnętrzne 
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(senator P. Florek) całą listę osób, które ponoszą odpowiedzialność 
przed Trybunałem Stanu. Teraz, proszę państwa… 
A do Trybunału Stanu odnosi się też art. 201, który 
mówi, że: „Organizację Trybunału Stanu oraz tryb 
postępowania przed Trybunałem określa ustawa”. 
Taki sam jest zapis, jak w przypadku Trybunału 
Konstytucyjnego. W odniesieniu do Najwyższej Izby 
Kontroli mamy zapis, że: „Najwyższa Izba Kontroli 
podlega Sejmowi”, a także zapis: „Organizację oraz 
tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa usta-
wa”. W przypadku rzecznika praw obywatelskich 
jest tak: „Zakres i sposób działania Rzecznika Praw 
Obywatelskich określa ustawa”. Tutaj jest nie „organi-
zuje” i „tryb postępowania”, tylko jest „zakres” okre-
śla… Mogę dalej cytować. Jeżeli chodzi o Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji, przepis brzmi tak: 
„Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady 
powoływania jej członków określa ustawa”. Nie „or-
ganizację” i nie „tryb postępowania”, jak jest napisane 
w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Zwracam 
uwagę na te zapisy, jakie są, jakie są te różnice w kon-
stytucji, jeśli chodzi o te zapisy. W przypadku finan-
sów publicznych jest tak: „Organizację i zasady dzia-
łania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe 
zasady powoływania i odwoływania jego organów 
określa ustawa”. Znowu nie „organizację”, nie „tryb 
postępowania”, tylko ustawa… Mógłbym tak dalej 
cytować, żebyście państwo zobaczyli, jaka jest róż-
nica w zapisie w konstytucji, jeżeli chodzi o Trybunał 
Konstytucyjny.

Pan minister tutaj powiedział, że trybunał stoi, że 
stoi i trzeba coś zmienić, bo trzeba trybunał ruszyć, 
pan minister zakończył taką uwagą, żeby ten trybu-
nał ruszył… A więc pytanie: dlaczego trybunał stoi? 
22 grudnia na tej sali trwała dyskusja… nie, chyba 
24 grudnia skończyliśmy… Wypowiadaliśmy się na 
ten temat, mówiliśmy, że jeśli chodzi o rozpatrywanie 
w kolejności zgłoszeń – przypominam, ja to mówiłem 
i mogę to powtórzyć – że jeśli chodzi o 13 sędziów, 
to jest niemożliwe, że to będzie paraliż, i o wielu in-
nych sprawach, które są niekonstytucyjne… No i co 
się okazało? Nie obradowalibyśmy tutaj dzisiaj, nie 
dyskutowalibyśmy nad nową ustawą, gdyby tamta 
nowelizacja z 24 grudnia, co do tego, co tutaj ustala-
liśmy, nie budziła żadnych zastrzeżeń i wątpliwości, 
żeby trybunał nie stał… Skoro trybunał stoi, to zna-
czy, że ktoś popełnił błąd. Ja na szczęście akurat nie 
głosowałem za tym, więc mam czyste sumienie, że nie 
brałem udziału w tym głosowaniu, ale ktoś popełnił 
błąd, bo dzisiaj nie dyskutowalibyśmy na ten temat. 
Więc teraz jest potrzeba zmienić to szybko, żeby ten 
trybunał, jak pan minister powiedział, ruszył. Tylko 
teraz jest kwestia zapisów, które mamy w tej nowej 
ustawie. Proszę państwa, kolejne zastrzeżenia… Tak 
jak tamta ustawa była fatalna, zła, niedobra, niekon-

społecznej”. „Organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa”. To bardzo ważna 
sprawa. Działamy na podstawie prawa i w granicach 
prawa.

(Senator Stanisław Gogacz: Teraz art. 197.)
Do art. 197 jeszcze dojdę, spokojnie. „Konstytucja 

jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. 
„Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, 
chyba że Konstytucja stanowi inaczej”. „Ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale 
i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wy-
konawczej i władzy sądowniczej”. „Władzę usta-
wodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wyko-
nawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada 
Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały”.

Przechodzę do rozdziału „Sądy i trybunały” i cytu-
ję dalej. Art. 173: „Sądy i trybunały są władzą odrębną 
i niezależną od innych władz”. To jest rozdział VIII, 
w którym jest mowa o Trybunale Konstytucyjnym.

Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w spra-
wach – tu zacytuję tylko najważniejszy, pierwszy 
punkt – zgodności ustaw i umów międzynarodowych 
z Konstytucją”. To jest najważniejsze.

Art. 190: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
mają moc powszechnie obowiązującą i są ostatecz-
ne”. To jest ust. 1. Ust. 2: „Orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawach wymienionych 
w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu 
w organie urzędowym, w którym akt normatywny 
był ogłoszony”. Nie będę mówił tego po raz drugi, 
ale chciałbym tu szczególnie podkreślić wyraz „nie-
zwłocznie”.

„Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają 
większością głosów”. Wrócę za chwilę do kwestii 
22 grudnia, do tego, co na ten temat mówiliśmy.

Dalej: „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sę-
dziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 
lat spośród osób wyróżniających się wiedzą praw-
niczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest 
niedopuszczalny”. Art. 195: „Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są 
niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji”. Art. 197, 
o który pan pytał, Panie Senatorze…

(Senator Stanisław Gogacz: Nie pytałem, tylko 
mówiłem…)

…brzmi tak: „Organizację Trybunału 
Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed 
Trybunałem określa ustawa”; zaraz do tego wrócę. 
Nie będę cytował dalej… Chociaż przepisy odnoszące 
się do Trybunału Stanu są też bardzo ważne. Art. 198: 
„Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku 
z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swo-
jego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyj-
ną przed Trybunałem Stanu ponoszą”… I tu mamy 
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(senator P. Florek) o wykreślenie z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
następujących ustępów: w art. 34 ust. 2; w art. 38 
ust. 5, w art. 52 ust. 3, wszystkie dotyczą prawa do 
ingerowania prezydenta Polski w kolejność rozstrzy-
gania spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze Augustyn, proszę o zabranie gło-

su.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Szkoda, że nie mogę zwrócić się też do pana mi-

nistra, który tak deklarował tutaj szacunek dla naszej 
Izby, że aż ją opuścił.

Szanowni Państwo, właśnie pan minister mówił 
tutaj – nawiążę do końcowych słów wypowiedzi pana 
senatora Florka – że przy zmianie tej ustawy, podob-
nie jak przy poprzednich zmianach, chodzi o to, żeby 
trybunał ruszył. Powiem szczerze: to powiedzenie 
uruchamia wyobraźnię. I chciałbym zadać państwu 
pytanie: gdybyście państwo mieli samochód, który nie 
chce ruszyć, to czy po raz trzeci powierzylibyście go 
temu samemu mechanikowi? Czy nie nabralibyście 
podejrzenia, że mimo że zwracaliście uwagę na to, co 
nie funkcjonuje, i na to, że tak mówili współpracow-
nicy, że tak mówili eksperci, że tak mówią przyjaciele 
z Unii Europejskiej w tym wypadku, mechanik nie 
słucha i knoci? I czy nie nabralibyście przekonania, że 
robi to celowo? Bo problem nie w tym, proszę państwa 
– powtarzam to tak samo jak 22 grudnia – co w tej 
ustawie jest dokładnie i szczegółowo. Problem jest 
jasny, problemem jest, po co państwo to robicie. I jeśli 
instytucje międzynarodowe i wielu Polaków, w tym 
my jako opozycja, jest zaniepokojonych, to właśnie 
dlatego. To nie jest kwestia stylu, to jest kwestia celu.

My tutaj w Senacie mamy szczególną atencję do 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Czesław Ryszka: O, to widać.)
Wiemy dobrze, że to fałsz mówić, że poprzednio 

Trybunał Konstytucyjny był zależny od poprzed-
niego rządu czy od poprzednich rządów, bo właśnie 
my – i to państwo, Prawo i Sprawiedliwość, zaczęli-
ście ten proces – zmieniliśmy regulamin po to, żeby 
wykonywać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
wiedząc, że żadnej władzy nie przepuści. Jaka jest 
zatem odpowiedź na pytanie, dlaczego państwo to 
robicie? Dlatego, że wy tak naprawdę jurysdykcji, 
uprawnień trybunału nie chcecie uszanować. Przecież 
z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, z ust samego 
prezesa padła jasna odpowiedź: dlatego że Trybunał 
sprzeciwi się reformom, które my chcemy zapropo-

stytucyjna, tak ta ustawa naprawdę dużo nie zmienia. 
Będą dalsze kontrowersje i w dalszym ciągu trybunał, 
moim zdaniem, nie ruszy. Nie będę odnosił się do 
poszczególnych zapisów tej ustawy, bo już moi przed-
mówcy o tym mówili, nie chcę tego ciągle powtarzać, 
ale można powiedzieć mniej więcej te same uwagi, 
o których była mowa 22 grudnia… Można do nich 
jeszcze dołożyć, bo to blokowanie przez 4 sędziów 
z nie wiadomo jakiego powodu jakby wyskoczyło, że 
przez pół roku można blokować… To są dodatkowe 
elementy. W związku z tym można jasno stwierdzić, 
że trybunał nie ruszy i będziemy znowu się spotykać, 
jak państwo przegłosujecie tę ustawę, za parę mie-
sięcy, żeby znowu znaleźć jakiś złoty środek, żeby 
trybunał ruszył. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Zapraszam do zabrania gło-

su…
(Głos z sali: Wcisła.)
Przepraszam. Pan senator Wcisła.
(Senator Jerzy Wcisła: Wcisła.)
Tak powiedziałem.

Senator Jerzy Wcisła:
A to przepraszam. Swego czasu sprawdzałem: 

w Polsce jest około 2 tysięcy osób o nazwisku Wcisło 
i tylko 60 o nazwisku Wcisła, i wolałbym zostać w tej 
mniejszości.

(Senator Antoni Szymański: 60? Dobrze…)
Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem 

w Polsce mającym kompetencje do ostatecznego i wią-
żącego rozstrzygania o zgodności prawa z konstytu-
cją. Niedopuszczalne zatem jest, by ustawa pozwalała 
na ingerencję w prace trybunału innych organów, 
a szczególnie tych, które mają charakter wykonawczy. 
Tymczasem procedowana ustawa zezwala prezyden-
towi Polski na składanie wniosków o mocy wiążącej 
prezesa trybunału co do rozpatrywania spraw poza 
kolejnością wpływu. Takie decyzje powinny być wy-
łączną kompetencją składu orzekającego trybunału, 
w żadnym wypadku nie powinien być do ich podej-
mowania uprawniony żaden organ władzy wykonaw-
czej. Proponowane rozwiązanie zagraża niezależności 
trybunału i niezawisłości jego sędziów. Zwracają na 
to uwagę m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa 
Rada Radców Prawnych, Fundacja Batorego, a Biuro 
Legislacyjne w Kancelarii Senatu zaznacza, że to 
rozwiązanie automatycznie czyni prezydenta Polski 
uczestnikiem postępowania. Wobec tego wnoszę 
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(senator M. Augustyn) bo o tym nie dyskutowano. Tak więc wyraźnie widać, 
że to jest próba zaciemniania obrazu, a efekt ma być 
dokładnie taki jak poprzednio, tzn. uniemożliwienie 
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, żeby 
dokończyć dzieła. Co jeszcze można by? Trawestując 
kabaretową piosenkę: „Co by tu jeszcze… Panowie? 
Co by tu jeszcze?”. Ja mam pewne przeczucia, że to, 
co ten mechanik, zleceniodawca w warsztacie praw-
nym zamierza zrobić, to zepsuć do końca nie tylko 
trybunał, ale i sądy, a także samorządy. Być może 
około grudnia, gdy minie kadencja prezesa trybu-
nału i zmieni się jeszcze kilku sędziów, doczekamy 
się ustawy w miarę przywracającej ład konstytu-
cyjny, bo, jak wiemy, skutków faktycznych wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego cofnąć nie mogą. Oto 
cała gra, której jesteśmy dzisiaj świadkami. Słowa 
dobierane są z taką łatwością, kłamstwo wypowiada-
ne z taką emfazą, że można czuć tylko zażenowanie. 
Nic nie zrobi lepiej tej ustawie niż wykreślenie prze-
pisów, które ją całkowicie rozkładają. Mam na myśli 
art. 85, 86, 87 i 88, art. 91, który dotyczy publikacji, 
i art. 92, który dotyczy podjęcia obowiązków przez 
sędziów. Wtedy także wszystkie zalecenia naszych 
przyjaciół z Unii Europejskiej i z Komisji Weneckiej 
zostaną spełnione.

Panie Marszałku, przekazuję te poprawki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja nie odebrałem żadnych uśmie-

chów jako szyderczych. Moim zdaniem jest to pana 
nadinterpretacja, wykraczająca poza…

(Senator Mieczysław Augustyn: Takie było moje 
odczucie.)

…poziom dyskusji w Senacie.
Oddaję głos panu senatorowi Komarnickiemu.
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!
Przez 8 miesięcy obserwujemy, jak partia rządzą-

ca krok po kroku niszczy jedną z najważniejszych 
instytucji demokratycznych, jaką jest Trybunał 
Konstytucyjny. Aby wyeliminować Trybunał 
Konstytucyjny, w tej kadencji parlamentu stworzy-
liście państwo już 3 ustawy, a raczej buble prawne, 
które przez ekspertów i opinię publiczną zostały oce-
nione jednoznacznie – negatywnie. Odnoszę wraże-
nie, proszę państwa, że Europa i świat… Już nie będę 
mówił, kto i kiedy krzyknął, że to są buble. Tak jak 
mówili moi przedmówcy, 22 grudnia ubiegłego roku 
przewidzieliśmy to co do joty i stąd dzisiaj ta dysku-
sja. Przypominam, że o tym mówili przedstawiciele 
Komisji Weneckiej, ale i Komisji Europejskiej. Każdy 

nować. Prewencyjnie zatem wyłączamy możliwość 
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Co to 
za reformy, które trzeba wprowadzić wbrew konstytu-
cji? Mieliśmy okazję tutaj widzieć, bo uczestniczymy 
w tym procesie. Widzieliśmy, jak poszczególne usta-
wy, ewidentnie naruszające konstytucję…

(Senator Czesław Ryszka: W czerwcu.)
…były przeprowadzane w pośpiechu, najczęściej 

po nocach, bez baczenia na jakiekolwiek opinie. I to 
takie dotyczące przestrzegania fundamentalnych 
praw człowieka, dotyczące funkcjonowania służb 
specjalnych, dotyczące funkcjonowania prokuratury, 
dotyczące wolności mediów w Polsce…

(Senator Czesław Ryszka: Dzięki temu nie ma 
zamachów.)

(Wesołość na sali)
A wcześniej były.
Dlatego uważam, że dzisiaj jest kolejny smutny 

dzień w Senacie, zły dzień dla Polski. Przyszedł mo-
ment, w którym wiceminister sprawiedliwości stoi 
tutaj i, przepraszam bardzo, z szyderczym uśmiechem 
– tak ja to odbierałem, bo przecież nie wierzę, by 
przyszedł tu dla zabawy – opowiada o tym, że niepu-
blikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wy-
nika z tego, że on nie respektował czy nie przestrze-
gał domniemania konstytucyjności. Radziłbym panu 
ministrowi, żeby odważnie zaproponować projekt 
ustawy zakazującej Trybunałowi Konstytucyjnemu 
funkcjonowania i uznać, że obowiązuje zasada do-
mniemania konstytucyjności. Przynajmniej załatwio-
ne byłoby elegancko. Tymczasem państwo tutaj uży-
wacie różnych sztuczek, żeby osiągnąć ten sam efekt. 
Te sztuczki to oczywiście zablokowanie personalne, 
zamieszanie personalne. Prawdą jest, że rząd PO–PSL 
i tamtejsza większość popełniły błąd konstytucyjny. 
Trybunał o tym orzekł. I nikt nie kwestionuje, że 
2 sędziów zostało wybranych z naruszeniem prawa. 
Nie mają oni prawa orzekać. Koniec, kropka. Ale jest 
też prawdą, że państwo śmiało, a jakże, przelicytowa-
liście to, bo wybraliście aż 3 sędziów z naruszeniem 
prawa. Tyle tylko że tą ustawą domagacie się, żeby oni 
mieli prawo orzekania. Bądźcie konsekwentni! Jedni 
nie mają prawa być zaprzysiężeni, a drudzy mają 
prawo orzekać, mimo że w obu przypadkach doszło 
do naruszenia konstytucji? Chyba że się umówimy, 
że rząd sam, zamiast trybunału, będzie orzekał, co 
jest zgodne, a co niezgodne z konstytucją w Polsce.

Drugi sposób to oczywiście zablokować trybu-
nał, zapchać trybunał. Aż 4 artykuły temu właśnie 
służą: art. 85, 86, 87, 88. Wszystko zacząć od nowa, 
na nowych zasadach i jako zasadę przyjąć rozpatry-
wanie według kolejności wpływu. Nawet minister 
nie wiedział, czy według wpływu tego starego, czy 
tego nowego. Nie wie tego przewodniczący komisji, 
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(senator W. Komarnicki) przygotować specjalny raport. Co się z nimi stało? 
Dziwna tajemnica. Członkowie tej komisji są prze-
cież, przypominam, opłacani z publicznych pieniędzy. 
Wyborcy mają prawo wiedzieć, na co wydawane są 
te pieniądze.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Trzeba 
wprowadzać reformy, które spowodują, że nasze 
państwo będzie sprawniejsze i mocniejsze, jednak 
skalę i granice tych reform wyznacza zawsze konsty-
tucja, którą my, parlamentarzyści, jak również organy 
władzy, musimy bezwzględnie szanować. Musimy 
bezwzględnie szanować, bo w innym przypadku nie 
tworzymy ustawy, tylko jej pozór. Demokracja po-
lega nie tylko na wyborach, ale również na tym, że 
nowo wybrana władza jest sprawowana przez 3 rów-
norzędne, równoważące i współpracujące siły: władzę 
wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. 

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie! Dzisiaj 
zadecydujemy, czy pozostaniemy częścią kultury 
zachodniej, czy rozpoczniemy drogę na Wschód. 
Wybór, Szanowni Państwo, należy do państwa. I od-
noszę takie wrażenie, że kiedy Europa i świat – a tak 
na pewno będzie, przekonacie się państwo – wyrażą 
swoje wątpliwości, to za jakiś czas znów się spotka-
my, żeby w podobnym stylu obradować. Dziękuję 
państwu za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To moje wystąpienie chciałbym skierować do mo-

ich koleżanek i kolegów, pań senator i panów sena-
torów z Prawa i Sprawiedliwości. Ta nieliczna repre-
zentacja, jak myślę, moje złote myśli w dużej części 
przekaże w ramach wieczornych rozmów o tym, co 
wydarzyło się dzisiaj w polskim parlamencie.

Szanowni Państwo, chyba wszystko, w sensie 
prawnym i funkcjonalnym, zostało już powiedziane 
o trybunale i drodze do ustanowienia prawa pozwala-
jącego, aby trybunał funkcjonował zgodnie z prawem. 
Dlatego, tak jak zaznaczyłem, chciałbym w dużej 
części to moje wystąpienie skierować do państwa 
z Prawa i Sprawiedliwości. Może skruszę wasze su-
mienia, serca i dusze, tak abyście państwo wzięli pod 
uwagę to, co chciałbym powiedzieć, cytując różnych 
ludzi, nie tylko ludzi, którzy zajmują się zawodowo 
polityką… właściwie tych, którzy zajmują się nie-
zawodowo polityką, bo politycy z tej mównicy wy-

z nich wskazywał na niekonstytucyjność zapisów tych 
waszych projektów.

Dążycie państwo do tego – i to jest głównym celem 
nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – aby 
parlament z waszą większością mógł uchwalić każdą 
ustawę, także jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli 
po prostu z konstytucją. Argumentujecie, że parla-
ment jest głosem suwerena. Tak nie jest – parlament 
jest głosem przedstawicieli suwerena. Suwerenem 
Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, a nie 
posłowie i senatorowie. Suwerenem nie są konsty-
tucyjni ministrowie, sędziowie czy nawet sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak powiedziałem, 
suwerenem jest cały naród, a nie jego część, która 
zagłosowała na daną partię polityczną.

Przypomnę państwu… Skoro już tak chętnie 
odwołujecie się do woli narodu, to proszę pamiętać 
o referendum konstytucyjnym, w którym właśnie su-
weren wyraził wolę trwałego związania siebie i swo-
ich władz tą właśnie konstytucją. Jest mi ogromnie 
przykro, że mimo apelu naprawdę wielu środowisk 
znowu w sposób urągający demokracji, tak haniebnie 
próbuje się zniszczyć Trybunał Konstytucyjny. Ja 
wiem, że państwo macie większość i możecie przegło-
sować wszystko, ale są granice zdrowego rozsądku. 
Czy naprawdę nie widzicie państwo konsekwencji 
swoich czynów? Senat zwie się izbą refleksji, dlate-
go serdecznie apeluję do koleżanek i kolegów z PiS 
właśnie o refleksję i zdrowy rozsądek. Proszę was, 
Drodzy Senatorowie z PiS, żebyście nie głosowali na 
tą quasi-ustawą, która niestety całkowicie uzależnia 
Trybunał Konstytucyjny od władzy – przecież wiemy, 
że o to chodzi – a tym samym znosi jego rolę jako 
strażnika konstytucji. Strach pomyśleć, co będzie 
dalej i kto będzie decydował o konstytucyjności za-
pisów. Po uchwaleniu tej ustawy potrzebna będzie 
po prostu konstytucja. Dlaczego ustawa pomija kon-
stytucyjny obowiązek publikacji wyroku z 9 marca 
2016 r., którego publikację Komisja Wenecka uznała 
za punkt wyjścia do rozwiązania kryzysu konsty-
tucyjnego? A co z sędziami wybranymi legalnie do 
Trybunału Konstytucyjnego w poprzedniej kadencji 
Sejmu? Dlaczego ta nowa ustawa po prostu pomija 
ten fakt? Szanowni Państwo, nie możemy udawać, 
że tych problemów nie ma. Nie zakrzyczymy tego. 
Wczoraj co prawda komisje senackie wprowadziły 
poprawki do ustawy, ale głównego problemu to nie 
rozwiązuje. Będzie to ustawa fasadowa, która w rze-
czywisty sposób sparaliżuje działalność Trybunału 
Konstytucyjnego.

Na zakończenie przypomnę państwu, że powoła-
liście specjalną komisję przy marszałku Sejmu, która 
miała pracować nad założeniami do nowej ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym. Jej członkowie mieli 
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(senator L. Czarnobaj) – uchwalać, że prawem jest to, co Sejm za prawo 
uznaje, niezależnie od tego, czy jego wola jest zgodna 
z Konstytucją RP”. Tak więc te dyskusje o poszcze-
gólnych punktach ustawy są tylko zasłoną dymną. 
To jest istota tego wszystkiego, co państwo chcecie 
w tych kolejnych nowelizacjach uchwalać. A teraz to, 
o co pytałem w debacie. Pan prof. Piotr Kardas pisze, 
że ustawa ta, projekt jest jak kij bejsbolowy zrobiony 
po to, aby rozbijać Trybunał Konstytucyjny. Mówią 
to ludzie o określonym autorytecie. Jak państwo, ci, 
którzy byliście na debacie, pamiętacie, poprosiłem, 
aby pan minister podał nazwiska autorytetów – mam 
nadzieję, że otrzymamy je, zrobimy seminarium, żeby 
wsłuchać się w głos tych autorytetów – które mają 
odmienne zdanie, uważają, że to, co państwo robicie, 
jest zgodne z prawem, zgodne z konstytucją, jest do-
brym rozwiązaniem dla Polski, a przede wszystkim 
jest zgodne z literą prawa.

Rodzi się również pytanie, po co taki scenariusz. 
Jaki jest ten scenariusz państwa działań? Chcę tylko 
powiedzieć, że on jest prosty do ustalenia, a miano-
wicie: do grudnia Trybunał Konstytucyjny ma być 
w rozkładzie, aby nie mógł odnosić się do bieżąco 
uchwalanego prawa. Cytat z pana prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego – przepraszam, cytata – z 2006 r.: grupa 
podstarzałych profesorów nie będzie decydować, co 
jest dobre dla społeczeństwa. Jeszcze raz zaznaczam: 
2006 r. Marzenia pana prezesa Kaczyńskiego, że to 
my, jako wybrańcy suwerena, będziemy wiedzieli, co 
jest lepsze dla polskiego społeczeństwa. I to jest sce-
nariusz, który realizujecie. Do grudnia będzie 6, 10 
czy 20 różnego rodzaju nowelizacji. W grudniu zno-
wu zmiany i paraliż tej jednej władzy. Przypominam, 
co powiedział 300 lat temu Monteskiusz.

Ale żeby nie wdawać się tylko w wątek naukowy 
– bo są różni profesorowie – przeczytałem ostatnio 
list pana Macieja Maleńczuka. Może nie wszyscy 
lubią jego muzykę, ale pan Maciej Maleńczuk pi-
sze, że w stosunku do tego, co państwo robicie 
– zwracam się do pań i panów senatorów z Prawa 
i Sprawiedliwości… Jaki to przyniesie skutek, jaki 
będzie tego efekt? Bo jeżeli się coś robi, to ma się 
jakiś plan, ale na końcu trzeba zadać pytanie, jaki 
będzie efekt, jaki będzie skutek tego wszystkiego. 
I pan Maciej Maleńczuk pisze – co jest chyba diagno-
zą tego, do jakiego stanu państwo, poprzez działania 
takiego rodzaju, jak w przypadku trybunału, dopro-
wadzacie polskich obywateli i Polskę… Pan Maciej 
Maleńczuk ostrzega, że Polsce grozi bójka domowa, 
na której zależy władzy działającej w myśl zasady 
„dziel i rządź”.

(Senator Czesław Ryszka: Wyjątkowo głupi facet.)
Panie Marszałku, czy ja tego najmądrzejszego se-

natora mógłbym prosić o… (Wesołość na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Jeśli grozi nam wojna 

domowa, to…)

stępują. Dlatego chciałbym zadać państwu pytanie: 
po co w ogóle to robicie, jaki jest sens tego wszyst-
kiego? No, przecież to nie było tak, że trybunał nie 
istniał, pojawiła się wspaniała siła polityczna, Prawo 
i Sprawiedliwość, i powiedziała: musimy zbudować 
Trybunał Konstytucyjny. No, gdyby tak było, to ro-
zumiałbym tę przepychankę, którą tu robimy. Ale tak 
nie było. Jest więc pytanie: dlaczego paraliżujecie 
państwo – bo to jest, jak mawiał klasyk, oczywi-
sta oczywistość – władzę sądowniczą, a szczególnie 
Trybunał Konstytucyjny?

Panie i Panowie – zwracam się do państwa z Prawa 
i Sprawiedliwości – pragnę przypomnieć, że prawie 
300 lat temu Monteskiusz określił zasadę trójpo-
działu władzy: na władzę wykonawczą, sądowniczą 
i ustawodawczą. Mają one – mówi on – wzajemnie 
się kontrolować. Niszczenie którejś z władz prowa-
dzi do dyktatury. I oczywiście pamiętacie państwo, 
że z pół roku temu ukazał się fantastyczny artykuł 
pana marszałka Borowskiego na temat demokratury. 
Demokratura to pierwszy krok do wyższego stop-
nia władzy w społeczeństwie niedemokratycznym, 
a mianowicie do dyktatury. I niszczenie szczegól-
nie władzy sądowniczej jest prostą drogą, według 
Monteskiusza, do tego, aby wprowadzać tyranię, 
dyktaturę i tego rodzaju rządy.

Ja myślę – bo przecież znam się z wieloma z pań-
stwa już od 5 lat, z niektórymi od roku – że nie macie 
państwo chyba w swoich sercach i umysłach takich 
zamiarów, że chcielibyście doprowadzić do dyktatury 
w Polsce. No, przecież nie wierzę w to. Więc jeżeli 
nie macie tego w sobie, to nie niszczcie tego, co jest 
fundamentem demokracji od co najmniej 300 lat. 
Opierając się na tych zasadach wprowadzonych przez 
Monteskiusza, w 1787 r. Amerykanie uchwalili kon-
stytucję amerykańską, której zasady obowiązują do 
dzisiaj. Tak jak powiedział pan minister, nie ma tam 
wprawdzie trybunału konstytucyjnego, ale czy pań-
stwo sobie wyobrażacie, że któreś z ugrupowań poli-
tycznych tak by napadło na Sąd Najwyższy w Stanach 
Zjednoczonych, jak się napada u nas na trybunał? 
Przecież to byłby koniec polityka, który tego rodzaju 
retorykę stosowałby wobec Sądu Najwyższego. Te za-
sady zastosowano też w polskiej Konstytucji 3 maja.

I aby odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, 
które zadaję państwu, po co to robicie, chciałbym 
zacytować kilka wypowiedzi ludzi nie z pierwszych 
stron gazet, ale ludzi o znanym autorytecie. Pozwólcie 
państwo, że w pierwszej kolejności zacytuję pana 
prof. Jacka Zaleśnego, pracownika Uniwersytetu 
Warszawskiego, konstytucjonalistę, który pisze, że 
nowelizacja – ta obecna oczywiście – ma „unie-
możliwić bieżącą kontrolę konstytucyjności ustaw 
i pozwolić Sejmowi – i to podkreślam, wyróżniam 
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Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wielką naiwnością, a nawet powiedziałbym, że 

zakłamaniem jest mówienie, że chcemy usprawnić 
działanie Trybunału Konstytucyjnego, że chcemy 
je poprawić, bo są zapóźnienia, w związku z tym 
musimy wprowadzić takie instrumenty, które przy-
spieszą działalność trybunału i uczynią go bardziej 
skutecznym. A wszystkie wprowadzane zmiany kom-
pletnie przeczą tej tezie! Bo jest wprost przeciwnie – 
w ustawie jest szereg spowalniaczy. Była tu już mowa 
o tych 3 miesiącach, o dodatkowych 3 miesiącach, jest 
też zwiększenie kworum, czyli pełnego składu, do 
11 sędziów, co oczywiście wiąże się z tym, że pozo-
staje tylko 4 sędziów, czyli praktycznie nie ma nawet 
piątki, która mogłaby równolegle pracować – bo o to 
też tu chodzi. Jest wprowadzenie wniosku sędziów 
– i to nie tylko tych, którzy są w wyznaczonym skła-
dzie – ażeby przekazywać sprawy do rozpatrywania 
w składzie pełnym w sytuacjach zawiłych… Itd., 
itd. Już nie mówię tu o tym przepisie przejściowym, 
który mówi, że wszystkie sprawy w toku, nawet te, 
które były już praktycznie zakończone, mają iść od 
początku. No, proszę państwa, chyba nie ma człowie-
ka myślącego, który by stwierdził, że to są argumenty 
i rozwiązania, które mają usprawnić pracę, które mają 
ją przyspieszyć. Jest to ewidentne.

Ale tu nie tylko o to chodzi. Mówi się – przynaj-
mniej tak na posiedzeniu komisji było mówione, tak 
mówił przedstawiciel wnioskodawców – że ta ustawa 
ma zniwelować… doprowadzić do tego, że nie będzie 
bardzo groźnego dualizmu prawnego. Ale on oczy-
wiście będzie i ta ustawa go nie zlikwiduje. Bo skoro, 
proszę państwa, ustawa niejako wybiera sobie pewne 
orzeczenia trybunału, które mają być publikowane, 
a zasadnicze orzeczenie trybunału, które zostało oce-
nione przez Komisję Wenecką jako zgodne z prawem 
i standardami Unii, nie może być publikowane, to 
oznacza to, że ten dualizm oczywiście pozostanie, 
bo Sąd Najwyższy wyraźnie powiedział, że będzie 
przestrzegał wyroków, również tych, które nie zostały 
opublikowane.

Czyli, proszę państwa, chodzi tutaj wyłącznie 
o dwie rzeczy. O fasadowe zablokowanie… I o tym 
była mowa. I o wprowadzenie tą ustawą tych 3 sę-
dziów… A na ten temat Komisja Wenecka też mówi 
wyraźnie, że teraz trybunał posiada 12 sędziów obra-
dujących oraz dwie grupy, po 3 sędziów każda – tzw. 
październikowych, wybranych przez Sejm VII kaden-
cji, oraz tzw. grudniowych, wybranych przez Sejm 
VIII kadencji. Cytuję Komisję Wenecką: „Jednakże 
ich poszczególne mandaty prawne zasadniczo różnią 
się co do swej podstawy. Grudniowych wyborów do-
konano wbrew zakazowi wyboru nowych sędziów, 
jaki wystosował Trybunał wobec Sejmu”. O tym już 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Ryszka, przywołuję pana do po-
rządku.

Proszę kontynuować, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja bardzo lubię pana słuchać, ale proszę mi nie 

przerywać.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę…)
Już jadę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …nie dys-

kutować z senatorem.)
Dalej pan Maleńczuk pisze, że władza nie wy-

śle do pokojowo demonstrujących obywateli atandy 
w hełmach, z pałami i gazem łzawiącym – kolejne de-
monstracje przypadkiem zostaną zaatakowane przez 
różnego rodzaju bojówki. I można by sobie powie-
dzieć, tak jak mówi jeden z senatorów podpowiadają-
cych mi tutaj, co mam powiedzieć, że to są jakieś tam 
mrzonki, że to są jakieś fanaberie. Ale jeżeli ktoś… 
A przecież jesteście ludźmi, którzy w poprzednich 
kadencjach mówili: to my się wsłuchujemy w głos 
społeczeństwa. To posłuchajcie, do jakiego rozdziału 
dochodzi dzisiaj między Polakami. Wspomnianego 
rodzaju scenariusz jest możliwy. I dlatego bardzo was 
proszę, Kochani, zastanówcie się, jakie będą skutki – 
nie poszczególnych, pojedynczych zapisów, ale całego 
tego działania, ustawy tego rodzaju.

I na koniec, zanim złożę poprawkę, chciał-
bym jeszcze tylko przywołać jedno zdanie, Panie 
Senatorze, Panie i Panowie Senatorowie z Prawa 
i Sprawiedliwości. Pani prof. Staniszkis w ostatnim 
wywiadzie nie zostawia oczywiście suchej nitki na 
Platformie Obywatelskiej – bo w wielu momentach 
sobie na to zasłużyliśmy – ale na końcu… Oczywiście 
cały artykuł w większości poświęcony jest, w cu-
dzysłowie, działaniom Prawa i Sprawiedliwości. I na 
końcu prof. Staniszkis mówi, że to, co robi dzisiaj 
Prawo i Sprawiedliwość, żywcem przypomina jej 
komunizm. Mówi to pani prof. Staniszkis. I abyśmy 
się nie znaleźli w świetnie rozwijającym się komu-
nizmie, z problemami dotyczącymi spokoju społecz-
nego, zwracam się do państwa z prośbą: nie róbcie 
tego, czemu jesteście przeciwni w sercu i w umyśle.

Panie Marszałku, dziękuję i składam 1 poprawkę 
do ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora… A, nie 

ma pana senatora Jackowskiego. Czyli…
(Głos z sali: On zaraz przyjdzie. Już jest…)
Senator Piotr Zientarski. Proszę bardzo.
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(senator P. Zientarski) złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zba-
danie zgodności artykułu ustawy czerwcowej w nowe-
lizacji listopadowej, która właśnie dotyczyła wyboru 
prezesa trybunału. I ta kwestia jest przeniesiona do tej 
ustawy. A to jest zaskarżone. I m.in. jest tam mowa 
o tym, że zgromadzenie jest pozbawione możliwości, 
właściwie przesłanki wyboru. Jak może wybrać, sko-
ro pozbawia się sędziów możliwości głosowania na 
każdego z kandydatów, tylko do ustawy wprowadza 
się przepis – a to wcześniej było w regulaminie – że 
na kandydata można oddać 1 głos, i wprowadza się 
przepis, że sędzia ma tylko 1 głos? Kandydatów może 
być wielu, a 3 trzeba przedstawić. Czyli jest tu zupełne, 
że tak powiem, zaprzeczenie przepisowi, który mówi, 
że wybiera… Bo jak wybiera, skoro osoba z 1 głosem, 
czyli zgłoszona sama przez siebie, może być przedsta-
wiona prezydentowi? To wynika z liczby sędziów. Czy 
w takim razie to jest osoba wybrana? Pytam: czy to 
jest osoba wybrana przez zgromadzenie?

Tak że robi się to właśnie po to, żeby… A jeszcze 
prezes wskazany jest przez pana prezydenta i właściwie 
mamy fasadową instytucję, która nie będzie działać 
w sprawach istotnych dla obywateli i dla państwa i bę-
dzie kompletnie ubezwłasnowolniona. I o to chodzi. 
Ale nie możemy na to wyrazić zgody. Absolutnie nie 
możemy wyrazić na to zgody, tak jak tu była mowa. 
Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, o czym mówią 
filozofowie prawa, o czym mówił prezes Rzepliński, 
że – i tu ostrzegamy – miano ustawy nie przysługu-
je aktowi, który zakłada uzależnienie trybunału od 
woli innych władz. Ustawa, która łamie te zasady 
zachodniej kultury prawnej, jest w istocie pozorem 
ustawy, a pozorna ustawa nie może mienić się prawem. 
Nie chcę używać jeszcze mocniejszych argumentów. 
Zacytuję tylko filozofa Radbrucha: „Jedno musi jednak 
głęboko utkwić w świadomości narodu i prawników: 
mogą istnieć ustawy o takim stopniu niesprawiedli-
wości i szkodliwości, że należy odmówić im charak-
teru prawa”. Uważam, że niestety te przemyślenia, 
chociaż oparte na zupełnie innych doświadczeniach, 
są powielane przez obecnych konstytucjonalistów i fi-
lozofów prawa. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, 
że nie możemy tworzyć w złej wierze – podkreślam: 
w złej wierze – dlatego że są orzeczenia trybunału, 
które wyraźnie mówią, jakie wzorce zostały naruszo-
ne wcześniej, w przypadku poprzedniej propozycji…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze…)

Są również zalecenia Komisji Weneckiej i nie mo-
żemy się do nich nie stosować. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

nie pamiętamy. A już wtedy prezydent nie odebrał 
ślubowania od sędziów październikowych, odwo-
łując się przez niemalże 2 miesiące do wątpliwości 
w tym zakresie. Oczywiście eksperci rządowi do-
wodzą, że ślubowanie jest czynnikiem decydującym 
w zakresie ważności wyboru sędziów, ale Komisja 
Wenecka mówi: „Jednakże w odróżnieniu od ślu-
bowania składanego przez parlamentarzystów oraz 
gabinetu ministrów, ślubowanie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego jest wymogiem wyłącznie przepi-
sów wewnętrznych Trybunału Konstytucyjnego, a nie 
konstytucji jako takiej. W związku z tym sam fakt 
odebrania ślubowania nie może być rozpatrywany 
jako warunek konieczny dla umocowania sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęcie ślubowania 
przez prezydenta jest niezaprzeczalnie ważne, będąc 
widocznym znakiem lojalności wobec konstytucji, 
ale pełni funkcję przede wszystkim ceremonialną. 
Przypomnieć należy, że werdykt z 9 grudnia 2015 r. 
głosił, iż początkiem kadencji sędziów Trybunału 
jest moment ich wyboru przez Sejm, a nie moment 
złożenia uroczystego ślubowania. Wyrok ten należy 
uszanować. W myśl Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej to Trybunał Konstytucyjny, a nie prezydent, 
jest arbitrem ostatecznym w przypadkach dotyczą-
cych interpretacji konstytucji. Prezydent RP oraz inne 
organy państwowe odpowiadają za wdrożenie i wy-
konywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego”. 
Koniec, kropka – przepis nr 109.

Sprawa jest, proszę państwa, jasna i oczywista. 
I to mówią wszystkie – podkreślam: wszystkie – au-
torytety prawnicze, począwszy od Sądu Najwyższego, 
poprzez Krajową Radę Sądownictwa, po korporacje 
adwokackie, korporacje prawnicze. Bo adwokaci też 
mają obowiązek – a jestem jednym z nich – czuwania 
nad prawami człowieka. To też jest obowiązek adwo-
kata, mój również jako adwokata. Trybunał stoi na 
straży praw obywatelskich i to jest też rola adwokatu-
ry, dlatego zabrałem głos. Zresztą rola radców praw-
nych również. Fundacja Batorego, Fundacja Helsińska 
i inne – wszyscy mówią jednym głosem, proszę pań-
stwa. Wszystkie autorytety mówią jednym głosem. 
Czekaliśmy na opinię przedstawioną przez komisję 
powołaną przez pana marszałka Kuchcińskiego. Nie 
ma tej opinii, a ta komisja miała być powołana spe-
cjalnie po to, żeby to zaopiniować. No i nie ma opinii.

Proszę państwa, kolejna sprawa, o której też wspo-
minałem. Proszę państwa, dlaczego ta ustawa wprowa-
dza przepis, który do tej pory był inaczej rozstrzygnięty 
w regulaminie trybunału? Mianowicie w tej ustawie 
jest mowa, że zgromadzenie ogólne wybiera prezesa 
trybunału i wiceprezesa. No, nawet gdyby tych kan-
dydatów było 3, a nie co najmniej 3… Przypominam, 
że w maju grupa senatorów Platformy Obywatelskiej 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) się największymi moralistami i obrońcami wolności, 
trójpodziału władzy, filozofii trójpodziału władzy, 
zasady równowagi, etc., etc., etc.…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie ma nic wspól-
nego…)

(Senator Jan Rulewski: Ale to już było.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale my mówimy o kon-

stytucyjności ustawy.)
To wszystko pokazuje…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie 

komentować, proszę nie komentować.)
(Senator Jan Rulewski: Ale to już było.)
Panie Marszałku, prosiłbym… Prosiłbym uspo-

koić wzburzone głowy.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Już uspoko-

iłem. Proszę, pan kontynuuje.)
Dziękuję, Panie Marszałku, za skuteczną inter-

wencję.
Wracając do tego wątku…
(Rozmowy na sali)
Od tych niespokojnych głów, które właśnie wów-

czas przekonywały, że ówczesna wersja ustawy jest 
znakomita, że jest konstytucyjna, że racjonalizuje 
funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, że to 
jest właśnie sytuacja właściwa, dziś słyszymy głosy 
oburzenia. Chciałoby się powiedzieć: i kto to mówi?

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, i kto to 
mówi?)

Po drugie, Wysoka Izbo, od wielu miesięcy podej-
mujemy działania mające na celu…

(Senator Piotr Zientarski: Nie będę tego słuchać.)
…przywrócenie wokół kryzysu, który został 

wywołany przez obóz rządzący w poprzedniej ka-
dencji… I tu pragnę zwrócić uwagę, że samo słowo 
„przepraszam” nie wystarczy, ponieważ skutki tego, 
co zostało dokonane wówczas, trwają. To jest trochę 
takie, powiedziałbym… No, to jest zastanawiające, bo 
to jest tak, jakby ktoś komuś zrobił krzywdę i powie-
dział: „przepraszam”, ale nie zadośćuczynił krzyw-
dzie, która została dokonana. Tak więc tutaj fakt, że 
padły słowa „przepraszam”, jest niewystarczający, 
aby usprawiedliwić to, co się stało w poprzedniej 
kadencji. Mamy spór dotyczący funkcjonowania 
Trybunału Konstytucyjnego, mamy spór politycz-
ny, mamy opozycję, która wokół tego konfliktu i na 
tym konflikcie, który sama w sumie zainicjowała, 
próbuje w tej chwili zbić kapitał polityczny, mieniąc 
się obrońcami prawdziwej demokracji, wolności 
obywatelskich, zasad ustrojowych demokratycznego 
państwa prawa, tej całej argumentacji, która w tym 
sporze jest używana. A żeby było jeszcze ciekawiej, 
mamy przecież art. 178 ust. 3 konstytucji, w którym 
czytamy: „Sędzia nie może należeć do partii poli-
tycznej, związku zawodowego ani prowadzić dzia-
łalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasa-

(Senator Jan Maria Jackowski: Czy mogę prosić 
o konstytucję?)

Już, Panie Senatorze, tylko chciałbym przekazać 
państwu senatorom krótki komunikat.

Po tym punkcie miała być 2-godzinna przerwa, 
a potem głosowanie. Nie będzie przerwy. Będziemy 
obradować do godziny 22, a głosowanie nad ustawą 
o trybunale odbędzie się jutro w bloku głosowań po 
punkcie dotyczącym ratyfikacji wejścia Czarnogóry 
do NATO. Dziękuję.

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy do czynienia z czymś, co z angielskiego 

można by określić mianem never-ending story. Od 
pamiętnego czerwca roku 2015, kiedy to odbyliśmy 
w tej Izbie wielogodzinną dyskusję na temat propo-
nowanych wówczas zmian w ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym, bardzo ciekawą dyskusję, w której 
zwracaliśmy uwagę na niekonstytucyjne naszym 
zdaniem rozwiązania… W trakcie tej dyskusji oso-
biście zadałem panu prezesowi Rzeplińskiemu py-
tanie o to, co będzie w sytuacji, kiedy Trybunałowi 
Konstytucyjnemu przyjdzie rozważać tę ustawę, 
która naszym zdaniem jest niekonstytucyjna, czy 
wyłączy się ze składu orzekającego. Powiedział on 
wówczas, że oczywiście wyłączy się, co też uczynił. 
Miałem wrażenie, że wielu uczestników tej debaty 
traktowało to pytanie czysto hipotetycznie. Dziś 
jest dalszy ciąg i pokłosie tego, co wydarzyło się 
w czerwcu ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że została wówczas przyjęta 
ustawa, której intencja polityczna była bardzo jasna. 
Pod pozorem usprawnienia działalności Trybunału 
Konstytucyjnego ówczesny obóz rządzący zapropo-
nował pewien mały ruch. Chodziło o to, żeby wcze-
śniej wybrać na brakujące czy na wygasające miejsca 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze przez 
parlament tamtej kadencji, tak aby z nominacji czy 
ze wskazania, czy z rekomendacji obozu rządzącego 
w składzie trybunału na 15 sędziów 14 było wska-
zanych przez ten obóz. Zaproszono do tego również 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, ponieważ w wyniku 
tego wyboru sędziów został także powołany kandydat 
wskazany przez ówczesny klub SLD. Leszek Miller 
publicznie przepraszał za to, że brał udział w tym 
spisku przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu.

(Senator Jan Rulewski: Ale to już było.)
Teraz jesteśmy świadkami, że ci, którzy przyczy-

nili się do złamania konstytucji w zakresie funkcjo-
nowania samego Trybunału Konstytucyjnego, stają 
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(senator J.M. Jackowski) rodzaju konfliktów, potrzebne byłoby poważne przyj-
rzenie się konstytucji, ponieważ konstytucja w jakimś 
sensie zawiera w sobie sprzeczności. Z jednej strony 
konstytucja, jak wiadomo, jest ustawą zasadniczą, z dru-
giej strony są zapisy regulujące sposób, kształt i zakres 
kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, opisujące 
Trybunał Konstytucyjny w ramach naczelnych władz 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale np. art. 197 odsyła 
w sprawach organizacji i trybu pracy trybunału do usta-
wy. Jak my pracujemy przy ustawie, to wtedy mówi się, 
że politycy majstrują przy Trybunale Konstytucyjnym.

Jak widzimy, jeżeli chodzi o ten trójpodział władzy 
przy tej konstytucji i przy takich konstrukcjach, jakie 
są obecnie w niej zapisane, uniknięcie w przyszłości 
sporów, jakie pojawiają się wokół czy mogą się pojawić 
wokół Trybunału Konstytucyjnego… A ma to, zgadzam 
się, zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania państwa 
i zasadnicze znaczenie dla modelu naszej demokracji. 
W tym zakresie należałoby pomyśleć o bardzo poważnej 
debacie, podkreślam, być może zakończonej jakimiś 
wnioskami już o charakterze konkretnych projektów 
ewentualnych zmian. Mówię: być może.

A na razie, na tym etapie, na którym obecnie je-
steśmy, proponowana jest taka zmiana. Ona w moim 
głębokim przekonaniu wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom tych, którzy stawiali czy określali kwestie 
wymagające wyprostowania. Ta ustawa wychodzi na-
przeciw takim oczekiwaniom. A to, że nie wszystkim 
się podoba? No cóż, nigdy tak nie ma, żeby wszyst-
ko się wszystkim podobało. Tak że z tego punktu 
widzenia jest to projekt dobry. I mam nadzieję, że 
Trybunał Konstytucyjny pod rządami tej ustawy – 
a jeśli chodzi o zasadniczy korpus, to wraca ona do 
rozwiązań z 1997 r., a więc do ustawy, która nie była 
kwestionowana, pod rządami której trybunał funkcjo-
nował, i nie było co do niej wątpliwości czy sporów… 
Mam nadzieję, że będzie możliwość ustabilizowania 
sytuacji. Mam nadzieję, że konflikt, który dla zdecy-
dowanej większości Polaków, sądząc po nastrojach 
społecznych, jest konfliktem trochę abstrakcyjnym 
i niezrozumiałym, konfliktem, który niepotrzebnie 
eskaluje napięcie… Szczególnie niepokojące są próby 
umiędzynarodowienia tego konfliktu i wyjścia z nim 
poza jurysdykcję suwerennych organów państwa 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo.

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

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

dami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. 
Teraz można byłoby zapytać, czy wystąpienia jed-
nego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który 
w mediach określa, które ustawy według niego są 
konstytucyjne, a które są niekonstytucyjne, albo gdy 
mieliśmy do czynienia z udziałem sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego w toczącym się procesie legisla-
cyjnym – myślę tutaj o posiedzeniach komisji, pod-
komisji, jeszcze w maju ubiegłego roku i wcześniej, 
kiedy była procedowana ustawa nowelizująca ustawę 
o Trybunale Konstytucyjnym, i gdy słyszymy róż-
nego rodzaju wypowiedzi w mediach publicznych… 
Możemy się zastanawiać, jak ta norma konstytucyjna 
stosuje się do samych najświatlejszych przedstawi-
cieli niezależnej, niezawisłej władzy sądowniczej. 
A jeżeli do tego weźmiemy fakt spotkania sędziów 
z 9 marca i pominięcia w rozpatrywaniu skargi na 
ustawę grudniową nowelizującą ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym, to widzimy wyraźnie, że mamy 
do czynienia z takim oto poglądem, że są słuszni 
i słuszniejsi, i do tych słuszniejszych nie stosuje się 
ani konstytucja, ani ustawy przyjęte przez parlament 
wyłoniony w demokratycznych wyborach.

Wysoki Senacie, ja się cieszę, że ta ustawa jest w tej 
chwili procedowana; cieszę się i dziękuję szczególnie 
tym senatorom, którzy konstruktywnie i twórczo włą-
czyli się w analizę tekstu, który przyszedł do Senatu. 
I dziękuję osobiście panu prof. Seweryńskiemu, 
przewodniczącemu komisji praworządności, panu 
senatorowi Gogaczowi, przewodniczącemu Komisji 
Ustawodawczej, i wszystkim senatorom, którzy 
uczestniczyli w pracach połączonych komisji 14 lipca 
i 19 lipca, bo, zdaje się, w tych terminach odbywały się 
posiedzenia komisji. Niektórzy zaproponowali szereg 
słusznych i dobrych poprawek, które, mam nadzieję, że 
z radością, Wysoka Izba przyjmie. A ta ustawa wróci 
do Sejmu w takiej wersji, która będzie jeszcze lepsza 
w stosunku do tej, która przyszła do nas z Sejmu.

Chciałbym też powiedzieć, że w moim głębokim 
przekonaniu, ponieważ ten spór ma charakter stricte 
polityczny i ustrojowy w tej chwili, on już wyszedł poza 
ramy sporu prawnego. Mam nadzieję, że będziemy jed-
nak stosowali w tych sporach, które się toczą, a które 
w państwach demokratycznych się zdarzają, nie tyl-
ko w Polsce… Przypomnijmy, co się dzieje w Stanach 
Zjednoczonych, jeżeli chodzi o obsadzenie dziewiąte-
go fotela sędziego Sądu Najwyższego. Przypomnijmy 
o sporach konstytucyjnych, które toczyły się w Austrii, 
które toczyły się w innych krajach europejskich. To się 
zdarza w demokracji. Spór jest niejako wpisany w de-
mokrację. Ważne jest, jak się taki spór rozwiąże. Ważne 
jest, czy będą wyciągnięte odpowiednie wnioski.

W moim głębokim przekonaniu, żeby zminima-
lizować możliwość powstawania w przyszłości tego 
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(senator C. Ryszka) 19 wyroków przy zdaniach odrębnych 3 sędziów 
wybranych przez obecny Sejm. Jak sądzę, Prawo 
i Sprawiedliwość jest otwarte na merytoryczne po-
prawki opozycji. Jest tylko pytanie, czy państwo 
tego chcecie, skoro potępiacie w czambuł tę usta-
wę. Co więcej, już wiem, że Platforma Obywatelska 
w Sejmie zbiera podpisy, żeby zaskarżyć ustawę do 
Trybunału Konstytucyjnego, nie wiedząc jeszcze, 
jaki będzie jej ostateczny kształt. Posłowie Platformy 
i Nowoczesnej przekonują, że ta nowa ustawa nadal 
będzie paraliżowała prace trybunału. Ale teraz, gdy 
chcemy to naprawić, słyszymy żądanie dopuszczenia 
do orzekania sędziów wybranych w czerwcu 2015 r. 
niezgodnie z konstytucją. Czy warunkiem kompromi-
su ma być łamanie konstytucji? To kto właściwie sto-
suje paraliż – Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma 
Obywatelska?

Przypomnę, że art. 197 konstytucji stanowi: 
„Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb 
postępowania przed Trybunałem określa ustawa”. 
Panie i Panowie Senatorowie, no, szanujmy się! 
Naprawdę, szanujmy Sejm i Senat. Bo sami podci-
namy sobie korzenie. Wniosek – niedopuszczalne 
jest, by trybunał przed wydaniem orzeczenia w tej 
kwestii przyjął, że obowiązującej ustawy nie będzie 
stosować. Tak niestety stało się z ustawą z grudnia 
2015 r., czego efektem było jeszcze większe napięcie 
polityczne wokół trybunału.

A co do paraliżu, tak na marginesie przypomnę, że 
w trybunale zawsze były ogromne zaległości w roz-
patrywaniu spraw. Należałoby więc zapytać, co wów-
czas powodowało paraliż.

Nie ukrywajmy, że Platforma Obywatelska, lę-
kając się przegranych wyborów, chciała mieć w try-
bunale swoich sędziów. To miał być bastion, który 
miał sypać piasek do uchwalanych ważnych ustaw 
nowej władzy. Mówiąc konkretnie, źródłem wszyst-
kich kłopotów z trybunałem jest to, co wydarzyło 
się 25 czerwca 2015 r., o czym już tutaj była mowa, 
kiedy koalicja PO–PSL po przegranych wyborach 
prezydenckich postanowiła, bezczelnie łamiąc ramy 
konstytucyjne, zachować w trybunale większość 
przychylnych sobie sędziów, jako właśnie ostatni ba-
stion własnych wpływów politycznych. A najgorsze, 
że stało się to przy udziale części sędziów, w tym 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie ru-
szyło całą lawinę i rozpętało polityczną burzę, walkę 
o trybunał, w której szermierka na argumenty prawne 
jest już tylko parawanem. I potwierdza to dzisiaj upór 
prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, który nie dopuszcza 
3 nowych sędziów do orzekania.

Mówiono tu dziś bardzo dużo o demokracji – za-
pchano całe usta tym słowem… Myślę, że musimy 
się jeszcze wiele demokracji i o demokracji nauczyć. 
Odwołam się do 2 przykładów prawdziwej demokra-
cji… może „prawdziwej demokracji” to niewłaściwe 

Nikt w tej Izbie nie ma wątpliwości, że ta usta-
wa jest tymczasowa, że zawiera przepisy, które mają 
usunąć stan niepewności prawnej, tak aby trybunał 
zaczął działać. Przypomnę – już tu o tym mówio-
no – że w Sejmie pracuje komisja, która przygotuje 
zupełnie nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, 
odpowiednią do dzisiejszych czasów. Jak sądzę, nowa 
ustawa potwierdzi, że Trybunał Konstytucyjny – po-
wiem to, co myślę – jest organem bardzo ważnym, 
ale z pewnością nie najważniejszym.

Suwerenem w Polsce jest naród. To naród wybiera 
parlament i prezydenta. Te organy są niezbędne do 
funkcjonowania państwa. W tym kontekście Trybunał 
Konstytucyjny jest instytucją pomocniczą, służącą 
temu, aby ustabilizować proces stanowienia prawa, 
a nie temu, by rządzić. Chodzi oczywiście o proces 
stanowienia prawa w oparciu o konstytucję.

Patrząc na ustawę, nad którą procedujemy, któ-
rą dostaliśmy z Sejmu, a także na poprawki Senatu 
przegłosowane na posiedzeniach komisji senackich, 
widzę ważne, kompromisowe zmiany.

Pełny skład trybunału to co najmniej 11, a nie 
13 sędziów. Trybunał ma orzekać w pełnym składzie 
w sprawach o szczególnej zawiłości. Konstytucyjność 
ustaw mają badać składy 5-osobowe. Składy 3-oso-
bowe badałyby konstytucyjność innych aktów nor-
matywnych. Orzeczenia wydawane w tych składach 
zapadałyby zwykłą większością głosów. Dużo jest tu 
ustępstw, kompromisowych rozwiązań.

Opublikowane miałyby zostać wyroki wydane 
od 10 marca, pominięto by niekonstytucyjny wyrok 
z 9 marca. Sędziów trybunału, którzy złożyli ślu-
bowanie wobec prezydenta przed wejściem w życie 
ustawy i nie podjęli obowiązków, prezes powinien 
włączyć do składów orzekających i powinien przy-
dzielić im sprawy. Wyraźnie mówi to ustawa, nie ta, 
tylko poprzednia.

Do danej sprawy sędziowie będą wyznaczani 
przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To także 
jest kompromisowe rozwiązanie.

Kandydatów do trybunału przedstawia co naj-
mniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. To Sejm wy-
bierałby sędziego bezwzględną większością głosów. 
Prezesa i wiceprezesa trybunału powoływałby pre-
zydent spośród co najmniej 3 kandydatów przedsta-
wionych na każde stanowisko przez zgromadzenie 
ogólne trybunału.

Jest tu dużo poprawek, które, tak jak mówię, są 
kompromisowe, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
i mają rozwiązać najważniejszy i palący problem, 
czyli usunąć obecny stan niepewności prawnej.

Moc ma stracić ustawa o trybunale z czerwca 
2015 r., stosowana obecnie przez większość sędziów 
trybunału, który od marca wydał na jej podstawie 
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(senator C. Ryszka) nie interesuje sprawa demokracji i wolności u nas, 
skoro tak naprawdę robią wszystko, by zmienić wolę 
narodu. Obawiam się, że eurokraci, budując to uto-
pijne superpaństwo w Europie, sami doprowadzają 
do rozpadu Unii.

Na marginesie, kończąc, dodam, że byłoby dobrze, 
aby naszych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
Sądu Najwyższego, członków Państwowej Komisji 
Wyborczej wysłać na naukę do ich austriackich ko-
legów. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.
(Senator Jan Rulewski: A czy prezydent Austrii 

zakazał drukowania orzeczeń?)
(Senator Janina Sagatowska: Nie ma dyskusji.)
Panie Senatorze… Panie Senatorze, pytanie pan 

zada w kuluarach, a teraz głos zabierze pan senator 
Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie dygresja na temat udziału Komisji 

Weneckiej… Ja tutaj wyrażam swoje osobiste zdanie. 
Uważam, że jej zaproszenie do Polski było błędem, 
bo nam ta komisja w ogóle nie pomogła. To po pierw-
sze. A po drugie, w tej chwili rości sobie prawo do 
tego, aby ingerować nawet w proces ustawodawczy. 
Przypominam, co już mówiłem w trakcie zadawania 
pytań, że rzecznik prasowy komisji w sposób oficjal-
ny poinformował stronę polską, iż jest już gotowe 
wystąpienie, pomimo że ustawa nie została jeszcze 
uchwalona. Nie dobiegł końca proces legislacyjny, 
a Komisja Wenecka stara się w ten proces ingerować. 
Uważam, że to jest po prostu niedopuszczalne.

A teraz kwestia samej ustawy. Co jest przyczyną 
jej uchwalenia? Tak jak powiedziałem, według mnie 
jest to ustawa ratunkowa, która ma przede wszystkim 
zakończyć proces, który się dzieje od pewnego cza-
su, a mianowicie występowanie w naszym państwie 
dualizmu prawnego. Ten dualizm występuje zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i niestety w samorządach. 
Samorządy opanowane przez Platformę Obywatelską 
deklarują, przynajmniej niektóre, że nie będą realizo-
wać prawa takiego, jakie zostało uchwalone, ale takie, 
jakie zostało jakoby potwierdzone przez Trybunał 
Konstytucyjny. Ten dualizm niestety wchodzi także 
do naszego społeczeństwa – obserwujemy podziały 
nawet w rodzinach. To są podziały…

(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
…powiedziałbym, dość głębokie, bo to są wręcz 

podziały moralne. Pojawiają się pytania, za kim się 

określenie, w każdym razie poprawnej demokra-
cji. Przypomnę tutaj, że zaraz po Brexicie zebrano 
w Anglii 4 miliony podpisów o powtórzenie referen-
dum. Podobno Brytyjczycy podpisywali się nawet 
z Korei Północnej, z bezludnych wysp i z Watykanu, 
gdzie na kilkuset mieszkańców… Podpisy złożyły 
tysiące osób. Wniosek z tego jest taki, że jakiś ko-
mitet należenia do Unii dokonał swoistej operacji 
medialno-propagandowej, aby nie uznać Brexitu. 
Myślę, że polecenia były kierowane z Brukseli. Jak 
na to zareagowała nowa premier Theresa May? Choć 
była zwolenniczką pozostania w Unii, ogłosiła, że 
nie będzie żadnych prób zmiany decyzji, skoro na-
ród, kraj zagłosował za opuszczeniem Unii. To jest 
demokracja.

Mówię o tym, aby przywołać zachowania naszych 
kodowców, włącznie z obecną opozycją, wspieranych 
przez Brukselę, którzy do dzisiaj nie mogą przełknąć 
przegranej w demokratycznych wyborach. Niestety 
kraj taki jak Polska, w którym demokratycznie wy-
brani przywódcy chcą realizować wolę narodu, nie 
podoba się brukselskim antydemokratycznym urzęd-
nikom.

Na szczęście są w Unii urzędnicy kierujący 
się poprawną demokracją. Austriacki Trybunał 
Konstytucyjny nie zaakceptował nieprawidłowości 
przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich 
w tym kraju. Na mocy decyzji trybunału druga tura 
wyborów zostanie powtórzona, a w uzasadnieniu 
przewodniczący trybunału Gerhart Holzinger stwier-
dził, że wybory są kwintesencją demokracji. Wybory 
są kwintesencją demokracji. I wszelkie wątpliwości 
tutaj muszą być rozwiane. Skoro wybory są kwinte-
sencją demokracji, to przypomnę wybory samorządo-
we w 2014 r., kiedy to wygrało PSL wraz z PO przy 
prawie 20-procentowym poziomie głosów nieważ-
nych. Co wówczas powiedzieli prezesi i wielcy sędzio-
wie? Otóż prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
a także prezydent Komorowski, stwierdzili, że ci, 
którzy podważają wynik wyborów samorządo-
wych w Polsce, „popadli w odmęty szaleństwa”. To 
jest cytat. Nie zająknęli się w tej sprawie Komisja 
Wenecka czy brukselscy demokraci z Junckerem na 
czele. Dlaczego więc, gdy w październiku ubiegłego 
roku od władzy wybranej w absolutnie demokratycz-
ny sposób, bez przekrętów wyborczych, odsunięto 
układ PO–PSL, Polska niespodziewanie przestała być 
krajem demokratycznym? Pytanie do brukselskich 
urzędników i do opozycji: czy chodzi wam o demo-
krację w Polsce, czy raczej o zwasalizowanie państwa 
wobec Brukseli, o ideologiczną dominację unijnych 
przepisów w naszej ojczyźnie? Tak sobie myślę, że 
biurokratów z Unii Europejskiej i Komisji Weneckiej 
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(senator J. Czerwiński) studenci prawa będą pisali doktoraty na ten temat, 
na temat tego wyroku. Otóż ten wyrok stwierdza, że 
art. 137, ten właśnie… Nawiasem mówiąc, ten artykuł 
nie ma charakteru artykułu przejściowego, ponieważ 
on został już raz skonsumowany w roku 2015 i nie 
może być powtórnie. On tak naprawdę niczego nie 
regulował, ewentualnych napięć czasowych związa-
nych z jednoczesnym zakończeniem kadencji sędzie-
go i zakończeniem kadencji Sejmu on nie regulował 
w sposób trwały, nie dawał żadnego rozwiązania 
trwałego. On był tylko po to, żeby wybrać 5 nowych 
sędziów jeszcze w starej kadencji.

I cóż mówi Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 3 grudnia, sygnatura akt K 34/15? A mianowicie, że 
art. 137 ustawy – wiadomo, o którą chodzi – co cieka-
we, w zakresie, w jakim dotyczy sędziów trybunału, 
których kadencja upływa 6 listopada, jest zgodny 
z art. 194 ust. 1 konstytucji. A w zakresie, w jakim 
dotyczy sędziów trybunału, których kadencja upływa 
odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny 
z art. 194 ust. 1 konstytucji.

Z drugim zdaniem oczywiście musimy się zgo-
dzić. Jest tu bardzo szerokie i głębokie uzasadnienie 
tego, dlaczego jest niezgodny. Potem wszyscy, tropem 
tego wyroku, szczególnie w mediach, tłumaczą, że 2 
sędziów zostało wybranych niezgodnie z konstytucją.

Teraz pytanie: a co z tymi 3 sędziami? Otóż nie 
ma żadnego uzasadnienia, ani słowa, nawet pośred-
niego uzasadnienia, dlaczego ich wybór jest zgodny 
z konstytucją. Bo tego się po prostu nie da uzasadnić, 
a czegoś, czego się nie da zrobić, nawet Trybunał 
Konstytucyjny nie jest w stanie zrobić. W uzasadnie-
niu nie ma ani jednego zdania na ten temat. Więc ci 
wszyscy, którzy mówią, że 3 sędziów zostało wybra-
nych przez poprzedni Sejm, w poprzedniej kadencji, 
zgodnie z konstytucją, według mnie się mylą.

(Senator Mieczysław Augustyn: Komisja Wenecka 
się myli?)

Proste jak konstrukcja cepa. Dlaczego? Jak 
brzmiałby ten wyrok, gdyby był wydany w tej sprawie 
np. w sierpniu lub wrześniu? To jest wyrok zakresowy, 
o czym za chwilę. Jak by wtedy brzmiał? Co trybunał 
by wtedy powiedział? Ja to pytanie zadałem tutaj na 
sali panu sprawozdawcy, senatorowi Zientarskiemu, 
ale nie odpowiedział, uciekł od odpowiedzi. To samo 
pytanie zadałem – w Komisji Ustawodawczej rozpa-
trywaliśmy sprawozdanie trybunału za poprzedni 
rok, 2015 – panu prezesowi Rzeplińskiemu i także 
nie odpowiedział, uciekł od odpowiedzi. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta. Z jakiej przyczyny Trybunał 
Konstytucyjny wydaje różne wyroki na ten sam te-
mat, o tym samym stanie prawnym w zależności 
od daty wydania? Dlaczego wyrok w sierpniu ma 
być inny niż w listopadzie? Proszę mi powiedzieć. 
Będziecie państwo jeszcze mieć po 5 minut na zabra-
nie głosu i możecie się odnieść do mojej wypowiedzi. 

opowiedzieć. Czy ta ustawa zakończy ten podział, ten 
dualizm? To zależy od dwóch stron. My, jak widać – 
mówił o tym mój przedmówca wcześniej – idziemy 
na maksymalny kompromis, staramy się dostosować 
do oczekiwań strony przeciwnej. Ale to także będzie 
zależało od trybunału, który, nie ukrywajmy, jest jesz-
cze w większości powiązany – szczególnie poprzez 
osobę prezesa, ale i większość sędziów, która w tej 
chwili jest w trybunale – z obecną opozycją, i to od 
państwa będzie zależało, czy ta ustawa spełni swoją 
rolę.

Pytanie, czy to może być ustawa docelowa. Ja 
uważam, że niestety nie, dlatego że ona nie usuwa 
przyczyn, które legły u podstaw tego konfliktu. Te 
przyczyny są 2, ale jest jedna praprzyczyna, i głównie 
na tym chciałbym się skupić.

Pierwsza przyczyna to jest skok na stanowiska – 
tak bym to określił – skok Platformy, obecnie w opo-
zycji, ale wtedy rządzącej Platformy Obywatelskiej, 
który zrealizował się tak naprawdę nie 25 czerwca, 
kiedy ustawa była uchwalana, ale wcześniej, a mia-
nowicie 12 maja. To 12 maja w trakcie posiedzenia 
komisji sejmowej został wprowadzony do ustawy 
słynny art. 137, który umożliwiał wybór 5 sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm starej ka-
dencji. A dlaczego akurat 12 maja? Bo 10 maja była 
pierwsza tura wyborów prezydenckich i 11 maja do-
wiedzieliście się państwo, że możecie przegrać wy-
bory.

To była po prostu kłoda ratunkowa, bo trudno 
to nazwać tratwą, którą sobie zawiesiliście u szyi, 
niestety także nam, i z tą kłodą albo – tak może le-
piej – z tym kowadłem ratunkowym właśnie teraz 
płyniemy.

Niestety tak jest, daty mówią same za siebie. 
12 maja wprowadziliście państwo przepis art. 137 do 
tekstu ustawy, niestety przy milczącym potwierdzeniu 
obecnych wtedy na posiedzeniu komisji zarówno pre-
zesa, jak i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
Jak to świadczy o prezesie trybunału, jeśli potem ten 
sam trybunał stwierdza, przynajmniej w części, że 
ten przepis jest niekonstytucyjny?

(Senator Jan Rulewski: Nie brał udziału w posie-
dzeniu.)

Tak, proszę przeczytać protokół, wtedy się pan 
dowie, czy brał udział, czy nie brał udziału.

Jeszcze raz: prezes Trybunału Konstytucyjnego 
i wiceprezes Biernat byli obecni na posiedzeniu ko-
misji 12 maja. To są w tej chwili już tak naprawdę 
drugorzędne sprawy, ale one rzutują jakoś na to, co 
się w tej chwili dzieje.

Ten artykuł był potem badany przez Trybunał 
Konstytucyjny, to słynny wyrok z 3 grudnia. Ten 
wyrok jest bardzo ciekawy, przypuszczam, że kiedyś 
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(senator J. Czerwiński) nie funkcjonuje. Trybunał Konstytucyjny miał być 
jednym z bezpieczników tego układu, niekontrolowa-
nym. Mówimy o podziale władz i o równowadze. Co 
równoważy Trybunał Konstytucyjny? Nikt na tej sali 
nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Pan 
prezes trybunału również nie odpowiedział w sposób 
konkretny. No bo trybunał nie jest równoważony. 
Zakładamy, że jego wyroki będą nieomylne, apoli-
tyczne, że jest ideałem. A co jeśli nie będzie ideałem? 
Mamy tego przykład. Trybunał Konstytucyjny nie 
jest ideałem. I nie mamy na to rozwiązania prawnego. 
Niestety ta ustawa też tego nie przewiduje. Trzeba 
będzie się do tego cofnąć, być może z udziałem więk-
szej liczby sił politycznych, przy okazji być może 
zmieniając konstytucję…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze, niestety, skończył się czas.)

Już? Ostatnie zdanie.
…I doprowadzić do osiągnięcia rzeczywistej 

równowagi władz. Trybunał Konstytucyjny czasami 
może nie być ideałem. I to też trzeba przewidzieć. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi 

Czerwińskiemu za tak wyraźne sprecyzowanie pro-
blemu zarówno w zakresie opinii Komisji Weneckiej, 
jak i Trybunału Konstytucyjnego. Pan bardzo wyraź-
nie zaznaczył, że jest to pana opinia, jednak wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Wydaje 
mi się, że w tym zakresie dyskutować możemy, bo 
jesteśmy współstanowiącymi prawo i lepiej jest, kiedy 
te sprawy dobrze rozumiemy, natomiast na orzeczenie 
nie ma to i nie może mieć wpływu. Nie powoduje to 
również nieważności orzeczenia. Prawo do uznania 
nieważności orzeczenia uzurpowała sobie z kolei pani 
premier, która nie opublikowała orzeczenia trybunału, 
nie w tej sprawie, tylko w ogóle… To znaczy w innej 
sprawie, z 9 marca. Taki byłby mój komentarz w tej 
sprawie.

Wartościowe są również uwagi dotyczące opinii 
Komisji Weneckiej. Myśmy w grudniu mówili… Ja 
również zabierałem głos w tej sprawie i mówiłem 
o ważności i znaczeniu Komisji Weneckiej. Jest tak, 
mimo że jej status formalny jest niski, bo właściwie 
jest to ciało Rady Europy i działa wyłącznie na zle-
cenie sekretarza generalnego Rady Europy, którym 
teraz jest Thorbjørn Jagland. I również tym razem, 

Czy ktoś jest w stanie określić, dlaczego Trybunał 
Konstytucyjny wydaje różne wyroki… może wydać 
różne wyroki w zależności od daty wydawania tych 
wyroków? Jak ten wyrok wyglądałby w sierpniu? 
A to, że można taki wyrok wydać, to jest jeszcze inna 
kwestia, o której za chwilę. A więc mamy pierwszą 
przyczynę. Przyczyna pierwsza – skok na stanowiska, 
który wyście państwo zrealizowali.

Przyczyna druga to niestety zawłaszczanie przez 
Trybunał Konstytucyjny pewnych kompetencji, pew-
nych uprawnień, których nie ma na mocy konstytucji. 
Trybunał od pewnego, dłuższego czasu wydaje wyro-
ki, których sentencje mają charakter złożony. Mamy 
wyroki zakresowe, aplikacyjne, interpretacyjne. Jest 
tych wyroków kilka rodzajów. Tu mamy do czynienia 
właśnie z wyrokiem aplikacyjnym. Wyrok zakresowy 
polega na tym, że trybunał stwierdza, iż w pewnym 
zakresie dany przepis jest zgodny z prawem… prze-
praszam, z konstytucją, a w innym zakresie – nie. Ale 
konstytucja nie daje takiej możliwości. Konstytucja 
mówi wyraźnie: stwierdza się albo zgodność, albo 
niezgodność. A nie w jakim zakresie… Tym bardziej 
wyroki interpretacyjne nie są… Do czego doprowa-
dza taki absurd, takie zawłaszczenie? Otóż do tego, 
o czym słusznie powiedziała Komisja Wenecka, 
która tu była cytowana, że Trybunał Konstytucyjny 
w tym wyroku ocenił tak naprawdę ważność wybo-
ru sędziów. A od kiedy to Trybunał Konstytucyjny 
ma prawo do oceniania ważności wyboru sędziów? 
To jest chyba jedyny pożytek z tej całej Komisji 
Weneckiej – powiedziała prawdę w tej opinii, którą, 
co ciekawe, nazywa się orzeczeniem. Otóż ta opinia 
stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny zawłaszczył 
sobie kompetencje. On ich nie ma, nie posiada. Na 
jakiej to podstawie Trybunał Konstytucyjny ocenia 
ważność wyboru sędziów? A taka ocena rzeczywiście 
jest w tym wyroku. Wyrok zakresowy… To zostało 
doprowadzone do absurdu poprzez wskazanie, któ-
rzy sędziowie zostali wybrani zgodnie z konstytucją, 
a którzy niezgodnie z konstytucją.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

A przecież Trybunał Konstytucyjny… Zmierzam 
do konkluzji.

Przecież Trybunał Konstytucyjny ma się wypo-
wiadać na temat norm ogólnie obowiązujących abs-
trakcyjnych, a nie na temat faktów. I tu właśnie jest 
pies pogrzebany. A gdzie jest praprzyczyna, o której 
wspominałem? Nie chcę nadużywać cierpliwości 
pana marszałka… W konstytucji. Tę konstytucję 
uchwalały siły polityczne, których w tej chwili nie ma 
na sali. Być może są pojedynczy jej przedstawiciele, 
osoby, senatorowie, ale nie ma tych sił politycznych. 
Ona petryfikuje układ, który w społeczeństwie już 
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(senator P. Wach) (Senator Stanisław Gogacz: No, nie bardzo…)
Może być tak, może owak.
Krótko mówiąc, proszę państwa, tutaj było z czego 

odpuszczać. A według mnie ta regulacja jest prowa-
dzona… Ja mam, np. w zestawieniu z oceną pana 
senatora Czerwińskiego, ocenę inną. Ta regulacja 
generalnie ma udawać rozwiązanie problemu i ma być 
przede wszystkim na rynek wewnętrzny, to znaczy 
ma to udawać przed częścią opinii publicznej, ma 
to być wykazywanie dobrej woli. W odniesieniu do 
opinii międzynarodowej będzie znacznie trudniej to 
zrobić, szczególnie wobec bardzo wyrazistej opinii 
Komisji Weneckiej, która co prawda dotyczy poprzed-
niej ustawy, ale różnice między tymi ustawami są 
małe i dotyczą łatwo porównywalnych liczb.

Z całą pewnością zarówno Komisja Wenecka, jak 
i my musimy stwierdzić, że spełniony został 1 waru-
nek, 1 ważna rzecz została w tej ustawie wykonana, 
a mianowicie chodzi o zwykłą większość w orzeka-
niu, o czym mówi art. 69 ustawy. Nie ulega wątpliwo-
ści, że to jest zrobione dobrze, tak jak powinno być.

Jednakże pozostałe parametry, nawet zmniejszony 
parametr… zejście z większości 13 sędziów na 11 sę-
dziów, jeśli chodzi o minimalną liczbę dla tak zwa-
nego pełnego składu… To jednak w dalszym ciągu 
pozwala na dość dowolne hamowanie prac, podobnie 
jak możliwość wyrażenia sprzeciwu przez małą grupę 
sędziów, sprzeciwu powodującego duże dwukrotne 
odroczenia. To zapewnia możliwość paraliżu tam, 
gdzie trzeba.

W związku z tym ta ustawa nie może być oceniona 
pozytywnie, przede wszystkim przez nas, przez nas 
głosujących, ale również przez gremia międzyna-
rodowe, które, jak widzieliśmy, nie są takie głupie, 
jak niektórzy myśleli. Tak że myślę, że ta regulacja 
stwarza pozory. Stwarza pozory na rynek wewnętrz-
ny, w dalszym ciągu powodując paraliż czy raczej 
tworząc możliwość paraliżu – bo my nie wiemy, jak 
to wszystko będzie postępowało, jak to z tym bę-
dzie, jakie sprawy będą wpływały, które z nich będą 
kontrowersyjne, które stosunkowo neutralne, i jak to 
będzie współpracowało z tzw. wymaganą kolejnością 
rozpatrywania. A więc to dopiero się okaże. Ale ni-
czego dobrego nie należy się tu spodziewać. W związ-
ku z tym cała krytyka, która miała tu miejsce, jest 
uzasadniona. Również chodzi tu o tryb uchwalania 
ustawy… Ale nie chcę do tego wracać.

Na koniec chciałbym jeszcze 2 sprawy poruszyć. 
Chcę powiedzieć, że składam 2 poprawki w zakresie 
art. 28, to znaczy tego dotyczącego uczestników po-
stępowania. Aczkolwiek wiem, że komisja już jedną 
zasadniczą poprawkę wniosła, to znaczy rozszerzyła 
uczestnictwo rzecznika praw obywatelskich w sposób 
niejako powszechny, czyli że w każdej sprawie będzie 
mógł, na swoje żądanie, brać udział. Niemniej jednak 
ja w szerszym zakresie, w odniesieniu do artykułów, 

kiedy się przedwcześnie zabrała za tę ustawę, to 
dlatego, że jej to zlecił sekretarz generalny, z czego 
się wycofał. To nie jest wina ani w ogóle problem 
Komisji Weneckiej, która – a miałem z nią dużo 
do czynienia – jest ciałem stosunkowo neutralnym 
i zrównoważonym. Orzeczenia tej komisji mogą się 
wielu z państwa nie podobać m.in. z tego powodu, 
że jest ona bardzo wyczulona na prawa różnego ro-
dzaju mniejszości. To znaczy może tak być, że i my, 
i ludzie w wielu innych krajach odbieramy… Ja np. 
dokładnie wiem, bo brałem w tym udział jako spra-
wozdawca Rady Europy do spraw Mołdawii, że mieli 
tam ogromne trudności z zaakceptowaniem opinii 
Komisji Weneckiej i właściwie wielu części tej opinii 
nie zaakceptowali. Jednak w porównaniu z nami – bo 
my też zaprzeczaliśmy, a właściwie to nasz minister 
spraw zagranicznych zaprzeczał, negował znaczenie 
i wartość tej opinii – tamte kraje, w których to widzia-
łem, a mianowicie Azerbejdżan i Mołdawia, tłuma-
czyły się mądrzej od was, bo nie mówiły, że komisja 
jest głupia, że się nie zna, że nie zna specyfiki. I np. 
Mołdawia mówiła: my jesteśmy w bardzo trudnej 
sytuacji, część naszego kraju jest w sposób nielegal-
ny zajęta przez wojska rosyjskie i mamy ogromne 
trudności z wypełnieniem pewnych standardów, poza 
tym nasze duchowieństwo w większości jest prawo-
sławne, a jest to dla nas – to dotyczyło innej sprawy, 
powiedzmy, spraw LGBT – szczególnie wrażliwy 
problem i dialog ze społeczeństwem wymaga cza-
su w tym zakresie. A więc, jeżeli chodzi o Komisję 
Wenecką, to nie wolno jej lekceważyć, mimo że ona 
naprawdę… Nie powinno się nie brać tego pod uwagę, 
bo właściwie cały świat, nie tylko Rada Europy, te 
opinie ceni. Ustalają one jakiś poziom referencyjny, 
mimo że kraje, których dotyczą te opinie, w dużej 
mierze do tego się nie stosują. Jednak to dotyczy kra-
jów, które mają okropne trudności z zastosowaniem 
wyśrubowanych standardów i dla których stanowi to 
nieraz jakiś ogromny skok, również mentalny.

A teraz przejdę do naszej ustawy. Padało tutaj 
pytanie, czy trybunał ruszy. No ruszy, ruszy, ale 
w ograniczonym zakresie, w dodatku wydaje mi 
się, że w zakresie, który będzie łatwy do sterowania 
przez większość parlamentarną, gdyż nadal jest wie-
le możliwych hamulców, tak że trybunał może być 
ubezwłasnowolniony czy spowolniony w sposób dość 
dowolny. Były tu wymieniane powody tego: sprawa 
chronologii, wysokie kworum dla pełnego składu, 
możliwość dwukrotnego odraczania rozprawy w razie 
sprzeciwu 4 sędziów etc., etc. Swoją drogą, zapo-
mniałem o to zapytać, a jest to ciekawe: jak to będzie 
z kolejnością orzekania w przypadku odroczenia? 
Czy takie odroczenie znaczy, że przez 3 miesiące lub 
6 miesięcy będzie bezruch? Może tak być.
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(senator P. Wach) kę dotyczącą art. 12, gdzie skreśla się ust. 2. Tę po-
prawkę zgłosiło, niezależnie od siebie, 2 senatorów 
z Platformy Obywatelskiej – pan senator Zientarski 
i pani senator Sztark – oraz 2 senatorów z PiS: pan 
prof. Seweryński i ja. Wspomniana poprawka zmierza 
do tego, żeby do usunięcia sędziego, w ramach kary 
dyscyplinarnej, ze stanowiska sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego nie była konieczna kontrasygnata 
czy też zgoda prezydenta. To było powszechnie kry-
tykowane rozwiązanie, wskazywano na to, że będzie 
zamieszanie w trójpodziale władz. Kiedy wczytuje-
my się w opinie, to widzimy, że są to opinie bardzo 
głębokie, to są bardzo głębokie analizy, które sięgają 
art. 144 konstytucji ust. 2, gdzie mówi się o tym, że 
wspomniana zgoda prezydenta byłaby w formie po-
stanowienia, a nie prerogatywy. W momencie, kiedy 
jest zgoda prezydenta poprzez postanowienie, to wy-
maga ona kontrasygnaty premiera. A skoro wymaga 
kontrasygnaty premiera, to znaczy, że miesza się 
w sprawę władzę wykonawczą. A skoro miesza się 
władzę wykonawczą, to miesza się też Sejm, dlatego 
że prezes Rady Ministrów odpowiada przed Sejmem. 
I na to właśnie nam wskazywano. Myśmy wprowa-
dzili wspomnianą poprawkę i nikt tego nie zauważył, 
pomimo że w opiniach przesyłanych, jeszcze zanim 
zgłosiliśmy wspomnianą poprawkę, zwracano uwagę, 
że to jest zła ustawa, bo właśnie tego nie ma.

I druga z ważnych poprawek, która też została 
zgłoszona niezależnie przez dwójkę tych samych se-
natorów, to znaczy przez dwie dwójki, dotyczy art. 38 
ust. 5 w naszym pomarańczowym druku. Tam jest 
mowa o tym, że na wniosek prezydenta wyznaczany 
jest termin rozprawy, że jeżeli prezydent zwróci się 
z takim wnioskiem, to taki termin jest wyznaczany. 
W opiniach, które otrzymywaliśmy, była powszechna 
krytyka tego rozwiązania. W głębokiej analizie się-
gano też do art. 144 konstytucji. Myśmy to zgłosili. 
Mało tego, w miejsce wspomnianego artykułu zapro-
ponowaliśmy wpisanie art. 38 ust. 4a, gdzie dajemy 
bardzo duże prawo prezesowi trybunału. Nikt nie 
zwrócił na to uwagi.

Była za to zwracana uwaga, jeżeli chodzi o zgło-
szoną przez nas poprawkę nr 3, dotyczącą tego, żeby 
w art. 16 wyrazy „co najmniej”… I była przepro-
wadzana właśnie taka analiza, że to jest po prostu 
coś niedobrego, dlatego że wówczas sędzia mógł-
by sam siebie zgłosić. Proszę państwa, jeżeli byłaby 
taka sytuacja, że byłby taki rozkład głosów, że spo-
śród 15 sędziów trybunału nie da się wygenerować 
kandydatury, która będzie miała więcej niż 1 głos ją 
popierający, znaczyłoby to, że coś się dzieje nie w po-
rządku. Wydaje mi się, że nie ma problemu z tym, 
ażeby były 3 kandydatury, z których każda będzie 
miała poparcie większe niż 1 głos. To oczywiście 
można analizować na wszelkie sposoby. Z tych waż-
niejszych głosów…

które w sposób specyficzny odnosiły się do rzecznika, 
a mianowicie art. 82 i 89, składam poprawki.

A na sam koniec chciałbym się zwrócić do 
pana marszałka, ponieważ słyszałem, że Komitet 
Obrony Demokracji złożył na ręce pana marszałka 
Karczewskiego list dotyczący treści rozpatrywanej 
ustawy i procedowania nad tą ustawą. Po pierwsze, 
chciałbym więc zapytać, czy rzeczywiście tak jest, 
a po drugie, chciałbym pana marszałka zapytać, czy 
byłoby możliwe zapoznanie członków Senatu jesz-
cze przed głosowaniem nad ustawą z tym pismem 
czy listem – o ile to, o czym mówię, miało miejsce, 
bo nie jestem tego pewny. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana py-

tania do mnie skierowane, zresztą ja w tej chwili nie 
jestem uczestnikiem tej debaty. Zwrócę się na najbliż-
szym posiedzeniu Konwentu Seniorów z takim za-
pytaniem i z prośbą o dostarczenie wszystkim wspo-
mnianego listu, jeżeli oczywiście jest on ogłoszony.

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 

Gogacz, proszę bardzo.)
Chciałbym zwrócić uwagę w tej dyskusji również 

na fakt, że bardzo mało mówimy o tym, co, umow-
nie rzecz ujmując, znajduje się w druku nr 242 A, 
czyli tam, gdzie znajdują się poprawki. Tam jest 
wszystko, co się stało pomiędzy ustawą, która zo-
stała przyjęta przez Sejm, a naszym procedowaniem. 
A stało się bardzo dużo, dlatego że w międzycza-
sie obradowały 2 połączone komisje: Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja 
Ustawodawcza. I te komisje pozytywnie ustosunko-
wały się do wielu sugestii czy też krytyk, jakie znaj-
dujemy w opiniach, które również tutaj dzisiaj były 
prezentowane. Mam na myśli opinie Krajowej Rady 
Sądownictwa, stowarzyszenia „Ordo Iuris”, Naczelnej 
Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych 
i wielu, wielu innych, którzy zwracali uwagę na pew-
ne zapisy, które w ich ocenie są niezgodne z konsty-
tucją czy też sprawiają, że powstaje duże zamieszanie 
pomiędzy trzema naczelnymi władzami, że powstaje 
po prostu zamieszanie w trójpodziale władz.

I chciałbym zwrócić od razu uwagę – jeżeli macie 
państwo przed sobą ten żółty druk – na pierwszą 
z tych ważniejszych poprawek. Chodzi mi o popraw-
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(senator S. Gogacz) dał zarządzenie, że będzie rozstrzygał w pełnym 
składzie. Okazało się, że następnie przyjął posta-
nowienie, że nie może w pełnym składzie, dlatego 
że 3 sędziów, w tym pan sędzia Rzepliński, wice-
prezes i pan sędzia Tuleja, uczestniczyło w procesie 
legislacyjnym. Dobrze byłoby się w tym momencie 
zastanowić nad jakimiś zapisami, które by sprawi-
ły, że jednak nie będzie dochodzić do takich sytu-
acji, że nagle trybunał nie może orzekać w pełnym 
składzie, dlatego że część sędziów uczestniczyła 
w tym czasie w procesie legislacyjnym. I to jest 
na pewno…

Jeżeli chodzi o art. 137 tej ustawy… No, proszę 
państwa, ustawa była przygotowywana od roku 2013 
do 2015. Kiedy odbywała się rozprawa Trybunału 
Konstytucyjnego 3 maja, Trybunał Konstytucyjny, 
sędzia dobrze tu nam znany, były senator, zapytał 
przedstawiciela wnioskodawców: a kiedy został wpro-
wadzony ten art. 137? Art. 137 został wprowadzony 
w maju albo w czerwcu, czyli w ostatnim momencie. 
Został wprowadzony tylko po to, żeby umożliwić 
pewne działania. Ale zwracam państwa uwagę na 
to, że gdyby prezydent Rzeczypospolitej po 8 paź-
dziernika zaprzysiągł tych 5 sędziów – a przecież 
miał takie prawo, 8 października Sejm wybrałby 5 sę-
dziów, którzy mogliby być już zaprzysiężeni – w tym 
momencie wyczerpałaby się już moc prawna art. 137 
i on byłby już po prostu unieważniony, bo zadanie 
już zostałoby wypełnione. I być może autorzy tego 
zapisu z art. 137 na to liczyli, że prezydent dokona 
zaprzysiężenia, będzie 5 sędziów i wtedy trybunał nie 
będzie rozstrzygał tego, dlatego że ta norma, zgodnie 
z którą rozstrzygał, czyli norma art. 137, przestanie 
być już aktualna.

I jeszcze na jedno zwracam uwagę, bo chyba 
czas mi się kończy, prawda? Chciałbym zwrócić 
uwagę jeszcze na jedną rzecz. Dobrze byłoby zapy-
tać, czy w ogóle w historii miała miejsce, jeżeli cho-
dzi o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
o wnioski, o skargi… Mianowicie chciałbym 
zwrócić uwagę, że to jest coś niesamowitego, 
ażeby sami autorzy ustawy z 2015 r. – chodzi tu 
głównie o art. 137 – zwracali się do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgod-
ności tej ustawy z konstytucją.

(Senator Mieczysław Augustyn: To się chwali. To 
się chwali.)

Oni sami się z tym zgłosili. Najpierw byli to 
oczywiście posłowie PiS, ale oni się wycofali z tego 
wniosku, ale taki wniosek, bez żadnych zmian, iden-
tyczny, wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej. 
Oczywiście, jeżeli chodzi o posłów PiS, jest uza-
sadnienie, bo oni byli w opozycji, przeciwko temu 
głosowali, ale posłowie Platformy Obywatelskiej 
głosowali za jej przyjęciem, a jednocześnie pobiegli 
do trybunału ze skargą, z wnioskiem.

A, była powszechna krytyka tego, co dotyczy 
art. 28 ust. 9, zarzucająca, że my odsuwamy rzecznika 
praw obywatelskich od uczestnictwa w orzekaniu, że 
dopiero po spełnieniu pewnych wymogów będzie on 
w tym orzekaniu mógł uczestniczyć. Bez problemu 
może uczestniczyć, według tej ustawy, w orzekaniu 
skarg konstytucyjnych, ale nie może uczestniczyć 
w sprawach, które zostały wniesione jako wnioski 
do trybunału. Myśmy właśnie wykreślili – chyba całe 
2 komisje głosowały niezależnie od barw politycz-
nych – słowa „dotyczącym skargi konstytucyjnej”. 
Tak że RPO może już po prostu w tym wszystkim 
uczestniczyć.

Oczywiście jest jeszcze – ale ten zapis zmieni-
liśmy jedynie delikatnie, bo co do istoty rzeczy on 
pozostaje ten sam – art. 91, który mówi o tym, że 
wszystkie orzeczenia wydane po 9 marca, od dzie-
siątego… Czyli w naszym zapisie jest propozycja, 
żeby wszystkie orzeczenia, poza tymi normami, 
które już nie obowiązują… A przecież wiadomo, 
że jak wejdzie ta ustawa, to pozostałe normy nie 
będą obowiązywać.

Bardzo dużo było odwoływania się do tego, dlacze-
go 3 sędziów nie zostało zaprzysiężonych itd. Skoro 
sięgamy do historii, to musimy również pamiętać 
o tym, proszę państwa, że był taki epizod. Gdybyście 
państwo zechcieli wejść w wyszukiwarkę… Po tym, 
jak 2 grudnia wybrano 5 sędziów, po tym, jak 3 grud-
nia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 4 grud-
nia posłowie Platformy Obywatelskiej i rzecznik 
praw obywatelskich, pan Bodnar, wnieśli skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą unieważnienia 
wyboru 5 sędziów z 8 października i wyboru 5 sę-
dziów z 2 grudnia. I co się stało z tą skargą? Proszę 
państwa, na niejawnym posiedzeniu 7 stycznia sąd 
w składzie 10-osobowym orzekł, że stan prawny nie 
pozwala Trybunałowi Konstytucyjnemu na zajęcie 
się tą sprawą, czyli że stan prawny nie pozwala try-
bunałowi zająć w tej sprawie stanowiska. I po prostu 
umorzył tę skargę. Zdanie odrębne czy też sprzeciw 
złożył m.in. właśnie pan prezes Rzepliński. Ale skoro 
Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 7 stycznia 
tak zdecydował, a 11 stycznia to ogłosił, to znaczy, że 
w jakiś sposób legitymizował taką sytuację, że tych 
5 sędziów jest wybranych prawidłowo, a pozostali 
jednak nie, dlatego że to jest w gestii władzy usta-
wodawczej, w gestii Sejmu. Sejm dokonuje wyborów 
dotyczących aktów indywidualnych, a trybunał oce-
nia normy prawne.

Stąd oczywiście, gdyby sięgnąć do historii, 
można by było zwrócić uwagę na to, że 3 grud-
nia ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł 
nie w pełnym składzie. A trzeba przypomnieć, że 
jednak 25 listopada Trybunał Konstytucyjny wy-
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Pozwoliłem sobie przygotować bardzo krótką infor-
mację, prezentację na posiedzenie plenarne Senatu.

We Francji funkcjonuje Rada Konstytucyjna po-
wołana na mocy konstytucji V Republiki w 1958 r. 
Składa się z 9 członków – 3 powoływanych przez 
prezydenta, 3 przez przewodniczącego Senatu, 3 
przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 
na 9 lat. Co 3 lata wymieniana jest 1/3 składu Rady 
Konstytucyjnej. Przewodniczącego rady powołuje 
spośród jej członków prezydent Republiki na wnio-
sek rządu. Przewodniczący ma głos rozstrzygający 
w przypadku równej liczby głosów w głosowaniu. 
W skład rady mogą –oczywiście wedle uznania – 
wejść dożywotnio byli prezydenci Republiki. Dotąd 
skorzystało z takiego przywileju czy też uprawnie-
nia 5 byłych prezydentów. Kworum stanowi 7 na 9 
sędziów. W polskich warunkach, według zapisów 
ustawy, byłoby to, proporcjonalnie, 12 na 15. Jest to 
proste wyliczenie matematyczne. W prawodawstwie 
francuskim jednoznacznie odrzuca się praktykę zdań 
odrębnych.

Jakie kompetencje ma Rada Konstytucyjna? 
W jej kompetencjach leży kontrola konstytucyjności 
ustaw, regulaminów izb i umów międzynarodowych. 
Kontrola ma charakter obligatoryjny w przypadku 
ustaw organicznych i regulaminów izb, na wniosek 
premiera, lub fakultatywny, na wniosek prezydenta, 
premiera, przewodniczących izb, a od 1974 r. na wnio-
sek 60 deputowanych lub 60 senatorów. Kontrola ma 
charakter uprzedni – między uchwalaniem a podpi-
sywaniem przez prezydenta – lub następczy.

Kontrola kompetencyjności. Rada bada, czy usta-
wy uchwalone przez parlament nie wkraczają w za-
kres kompetencji rządu. O pozostałych kompeten-
cjach nie będę mówić z powodu małej ilości czasu.

W Republice Federalnej Niemiec istnieje 
Federalny Trybunał Konstytucyjny, utworzony 
w 1951 r., z siedzibą w Karlsruhe. Trybunał składa się 
z 16 sędziów wybieranych na jednokrotną 12-letnią 
kadencję. Połowę składu wybiera Bundestag, a poło-
wę Bundesrat, większością 2/3 głosów – oczywiście 
Republika ma inny charakter… O ile Bundestag do-
konuje wyboru bezpośredniego, o tyle w Bundesracie 
wybory sędziów dokonywane są dwuetapowo. 
Najpierw dana izba wybiera 12 elektorów, z których 
minimum 8 musi poprzeć kandydata. Z grupy 8 sę-
dziów wybieranych przez każdą izbę parlamentu 3 
to sędziowie z minimum 3-letnim stażem w najwyż-
szych federalnych organach sądów. Pozostałych 5 
nie musi być sędziami, ale musi mieć wykształcenie 
prawnicze.

Federalny Trybunał Konstytucyjny rozpatruje 
sprawy w 2 senatach orzekających, 8-osobowych, 
lub w pełnym składzie. Przewodniczącego powołu-
je parlament. Przewodniczący i wiceprzewodniczą-
cy trybunału zasiadają w innych senatach, którym 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, niech pan już…
(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję bardzo.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest logiczne, nawet 

bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Adam Gawęda. Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad ważną ustawą o Trybunale 

Konstytucyjnym, a często tutaj zamiast merytorycz-
nej dyskusji, słyszeliśmy czy słyszymy z ust opozycji, 
powiedziałbym wprost, oskarżenia czy szereg in-
synuacji i niepotwierdzonych opinii w sprawie czę-
sto podawanej niekonstytucyjności tej ustawy czy 
rzekomej niekonstytucyjności. A na zadane przeze 
mnie pytanie jeszcze w trakcie zadawania pytań do 
senatorów sprawozdawców wniosków mniejszości 
o wskazanie błędów czy niezgodności bądź zapisów 
podważających podstawowe zasady prawa nie usły-
szałem ani jednego argumentu popartego faktami.

Ja w tej dyskusji czy w tych pytaniach podałem 
argument stronniczości, dający w moim przekonaniu 
zbyt dużą uznaniowość właśnie prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego. I tutaj od pana senatora też nie 
usłyszałem odpowiedzi, jakie przesłanki kierowały 
wnioskodawcami. Poprawka dotyczyła art. 26. Ale 
gdyby nawet założyć, że ten wniosek jest konstytu-
cyjny i odnosi się do stanowionego prawa, to z kolei 
argument, że nasza ustawa czy propozycje zawarte 
w ustawie poselskiej są niekonstytucyjne, jest nie-
uzasadniony. W dzisiejszej debacie, zamiast argu-
mentów, w mocnym tonie wybrzmiały takie bardzo 
głośnie oskarżenia padające w stronę inicjatorów tej 
ustawy. Przywołana została tu wypowiedź o tym, 
że Trybunał Konstytucyjny sprzeciwi się reformom 
wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Tak przypuszczamy. Sądzimy, że taka była inten-
cja. Skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan 
Rzepliński, widzi swoją obecność na wiecu politycz-
nym przed gmachem Sejmu i Senatu, a nie w siedzibie 
trybunału, gdzie powinno być jego ustawowe i kon-
stytucyjne miejsce, to mamy prawo podejrzewać, że 
dobra wola w rozstrzyganiu spraw nie towarzyszy 
nie tylko prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, lecz 
także opozycji. Oczywisty jest fakt sympatyzowania 
prezesa z Platformą.

Skoro senatorowie wskazują na rzekome skutki 
złych działań i krytycznych opinii środowisk prawni-
czych, to ja mam prawo zadać pytanie. Jak funkcjonu-
ją trybunały konstytucyjne i podobne do nich organy 
kontroli konstytucyjnej w krajach Unii Europejskiej? 
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(senator A. Gawęda) niepotrzebnie wypowiedzianych przez opozycję, za-
dałbym pewne retoryczne pytanie: jak bardzo ustawa, 
nad którą debatujemy, różni się od zasadniczych re-
gulacji prawnych przyjętych przez przywołane wcze-
śniej kraje Unii Europejskiej?

Mimo wszystko cieszę się, że w dzisiejszej de-
bacie ze strony opozycji padły również argumenty 
merytoryczne. Co prawda były one nieliczne, ale dają 
nadzieję na porozumienie w sprawie tej ustawy, bo 
w przypadku tak ważnej ustawy o kompromisie raczej 
mowy być nie może. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie i Panie… 

Nie, Panowie… Nie, jest jedna pani.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jestem.)
Zawsze, jak tutaj staję, to mam tremę, ponieważ 

uważam senatorów za surowych sędziów każdej 
wypowiedzi. Jednocześnie bardzo się cieszę z dys-
kusji, która toczy się tu nad tak ważną i istotną dla 
budowy demokracji instytucją, jaką jest Trybunał 
Konstytucyjny. Muszę państwu powiedzieć, że to, że 
mamy różne zdania, nawet mnie nie martwi. Bardzo 
mnie to cieszy i za to szanuję też senatorów opozy-
cji. Uważam, że jest to piękny przykład budowania 
demokracji. Musimy pamiętać, że jesteśmy młodą 
demokracją i mamy prawo do błędów. Nie mówię, 
że wszystko robimy dobrze. Może niektóre rzeczy 
nam troszkę nie wyszły, ale na tym polega rządzenie. 
Rządzenie polega na podejmowaniu decyzji. Takie 
decyzje podjęliśmy. To, że mamy różne zdania, jest 
dla mnie właśnie budowaniem tej pięknej polskiej 
demokracji. Spieramy się od czerwca. Byli przed-
stawiciele Komisji Europejskiej, Komisji Weneckiej, 
bardzo się martwili o stan demokracji w Polsce. 

Ale proszę zwrócić uwagę na relatywizm tych 
samych przedstawicieli – choć może zdecydowanie 
wypowiedział się tylko przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Martin Schulz – w kwestii sytuacji 
w Turcji. Dla niego w Turcji nie ma problemu de-
mokracji, odwrotnie: demokracja została uratowana. 
Czyli śmierć ludzi, zamykanie sędziów, prokurato-
rów czy wydanie obecnie zakazu opuszczania kraju 
przez nauczycieli akademickich – to wszystko nie 
jest dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
burzeniem demokracji, tylko jej ochroną. Oczywiście 
nie zgadzam się z tym. Sytuacja w Turcji martwi 
mnie bardzo i współczuję ludziom pokrzywdzo-

jednocześnie przewodniczą. To tyle, jeśli chodzi 
o Federalny Trybunał Konstytucyjny. Jego kompe-
tencje są bardzo podobne… Jest to rozstrzyganie spo-
rów kompetencyjnych. Z uwagi na inną strukturę 
państwa dochodzi tam do rozstrzygania sporów mię-
dzy krajami związkowymi a Federacją dotyczących 
ich wzajemnych stosunków i podziału kompetencji 
oraz nadzoru Federacji nad krajami związkowymi. 
Wspomnę też o skargach konstytucyjnych i odpowie-
dzialności za złamanie konstytucji przez prezydenta, 
sędziów i partie polityczne. Takie rzeczy miały miej-
sce w historii Niemiec.

We Włoszech Trybunał Konstytucyjny składa 
się z 15 sędziów wybieranych na 9 lat po 1/3 przez: 
prezydenta, obie izby parlamentu – głosowanie więk-
szością 2/3 w 3 pierwszych turach i 3/5 w pozostałych 
– i wyższe sądownictwo administracyjne. Kadencja 
dotyczy każdego z sędziów, a nie całego trybunału. 
Obowiązuje zakaz reelekcji sędziego. Przewodniczący 
trybunału jest wybierany na 3 lata, z możliwością re-
elekcji, ale nie dłużej niż na 9 lat. Jeśli chodzi o zakres 
kompetencji, to kontrola uprzednia dotyczy prawa re-
gionalnego i odbywa się na wniosek rządu, a kontrola 
następcza – prawa federalnego i jest przeprowadzana 
na wniosek władz regionu.

Warto również spojrzeć – żeby mieć ogląd prawo-
dawstwa krajów Unii Europejskiej, bo przytoczyłem 
tylko 3 przykłady – na klasyfikację sądów konstytu-
cyjnych pod względem sposobu ich kreacji, kompe-
tencji i realizacji zadań. Jeśli chodzi o sposób kreacji, 
to główną rolę odgrywają organy wykonawcze. Np. 
w Austrii i Turcji członków mianuje głowa państwa. 
W przypadku Belgii i Słowacji kandydatów do mia-
nowania proponuje Senat. W przypadku Republiki 
Czeskiej na wybór zezwala Senat.

Jest również pewien podział w zakresie rozpro-
szenia uprawnień nominacyjnych. Skład jest powo-
ływany w 1/3 przez prezydenta, w 1/3 przez izby 
połączone i w 1/3 przez wyższe sądownictwo. Tak 
jest w przypadku Włoch i Bułgarii.

Analizując wszystkie te dane, przedstawione 
bardzo skrótowo, dotyczące funkcjonowania tego 
prawodawstwa w krajach Unii Europejskiej, powin-
niśmy zwrócić uwagę na to, że w tej Wysokiej Izbie 
przywołujemy daleko idące argumenty w zakresie po-
równania do naszej propozycji ustawy… Chciałbym 
powiedzieć, że w moim głębokim przekonaniu obraz, 
który jawi się w związku z propozycją omawianej 
dzisiaj ustawy, jest obrazem bardzo dobrej regulacji, 
uwzględniającej wszystkie aspekty, również te do-
tyczące i pewnej kadencyjności, i funkcjonowania 
w zakresie najważniejszych organów państwa. Zatem 
pomimo tej wrzawy – tak bym to określił – w trakcie 
debaty i wielu słów w moim głębokim przekonaniu 
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(senator A. Stanisławek) później wszystko zablokowało. I o to wam chodziło. 
Jak okazało się, że jest szansa, że nie będziecie mieć 
swojego prezydenta, i że nie wiadomo, jak będzie 
z waszą władzą, to trzeba było zadbać o to, żeby był 
ktoś, kto będzie blokował wszystko. W tej chwili jest 
szansa na wyjście z tej patowej sytuacji. Mam na-
dzieję, że będziecie chcieli i będziecie pracowali nad 
tym, żeby powstała taka ustawa, która umożliwi pracę 
i Trybunałowi Konstytucyjnemu, i nam. Dziękuję.

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

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Drodzy Koledzy! Wysoka Izbo!
Wydaje mi się, że spór, nad którym debatujemy, 

można podzielić na 3 warstwy. Pierwsza jest warstwa 
merytoryczna. Chciałbym przypomnieć to, co mó-
wiłem dzisiaj w trakcie posiedzenia komisji, pytając 
pana ministra, jak również pana senatora sprawoz-
dawcę, przewodniczącego Seweryńskiego. Pytałem, 
abstrahując od różnic politycznych, dlaczego nie 
rozmawiamy o warstwie czysto merytorycznej, po-
nieważ w tym pośpiechu, który cechuje – i państwo 
dobrze o tym wiecie – wszystkie działania legisla-
cyjne ostatnich kilku miesięcy większości Prawa 
i Sprawiedliwości, wasi koledzy z Sejmu sięgnęli po 
ustawę, która była z każdej strony krytykowana przez 
ostatnich kilka lat. I państwo też widzieliście, że ona 
jest już przestarzała, zła. Dlaczego nie ma minimal-
nego wysiłku intelektualnego, żeby… Oczywiście 
jestem przeciwny, z powodów czysto politycznych, 
tej zmianie usadowienia trybunału, zmniejszeniu jego 
roli. Czemu nie można było przynajmniej załatwić 
spraw, które ustawa z roku 2015 po prostu załatwiała?

Wiecie państwo, jak to jest, jak jesteście w re-
stauracji…

(Senator Czesław Ryszka: Nie chodzimy do re-
stauracji.)

(Głos z sali: Tam podsłuchują.)
Panu senatorowi Ryszce oczywiście…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, niech pan nie zwraca…)
Poświęcę parę zdań temu, co pan mówił…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Już nie 

ustalajmy, kto chodzi do restauracji, a kto tam nie 
chodzi…)

…ale dziękuję za tę podpowiedź, że w życiu nie 
był pan w restauracji. Polecam pójść, dobrze dają jeść, 
czasami też tanio.

W związku z tym…
(Rozmowy na sali)

nym. Jednocześnie cieszę się, że możemy porów-
nać sytuacje i zobaczyć ten relatywizm Parlamentu 
Europejskiego, i myślę, że opozycja też powinna ina-
czej spojrzeć na problem trybunału i kryzys wokół 
niego. Ja uważam, że takiego problemu i kryzysu nie 
ma. To, co jest, to jest normalna dyskusja w demo-
kratycznym państwie prawa.

Spójrzmy jeszcze na drugi przykład: wybory 
w Austrii. Czy uważacie państwo, że sąd austriacki, 
gdyby były takie same zastrzeżenia do wyborów sa-
morządowych – a były takie w 2014 r. – jakie są do 
obecnych wyborów na prezydenta Austrii, zakwestio-
nowałby wybory samorządowe w 2014 r.? Obawiam 
się, że tak.

Mogę powiedzieć, że ten relatywizm w spojrze-
niu na różne kraje, uzależnianie tego spojrzenia od 
ich oceny i ważności w Unii Europejskiej, jest trud-
ny do zaakceptowania przez tak młodą demokrację 
jak nasza, która z trudem, ale buduje demokrację. 
Apeluję do senatorów opozycji: budujmy tę demo-
krację razem. Ja cenię państwa zdanie. Cenię to, że 
często macie inne zdanie. To nie jest tak, że to nie ma 
wpływu na nasze przyszłe decyzje. Ale cieszę się, 
że w atmosferze poważnej, w atmosferze dyskusji, 
w atmosferze dążenia do budowy pięknej demokracji 
w Polsce możemy tutaj dyskutować. Dziękuję bardzo.

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

Orzechowską.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W grudniu głosowaliśmy nad ustawą o Trybunale 

Konstytucyjnym. Okazało się, że na najbliższym 
posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego ta ustawa 
w ogóle nie była wzięta pod uwagę. Było tak, jak-
by nie powstała. Powiem, że po tym procedowaniu 
uważałam, że potraktowano nas jak gówniarzy, bo 
i posłowie, i senatorowie, i pan prezydent właściwie 
zostali zlekceważeni. Mówi się o tym, że jesteśmy 
dyktatorami. Pewnie, 460 posłów, 100 senatorów to 
są dyktatorzy, a 1 prezes Trybunału Konstytucyjnego 
oczywiście dyktatorem nie jest.

Bardzo podobała mi się wypowiedź pana senato-
ra, który mówił o tym, że jeżeli odda się samochód 
do naprawy jakiemuś mechanikowi i ten samochód 
zostanie źle naprawiony, to już drugi raz ten mecha-
nik tego samochodu do naprawy nie powinien do-
stać. W czerwcu wy okazaliście się takimi właśnie 
mechanikami, którzy wsypali piasek do baku. To 
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(senator A. Pociej) i w czasie prac komisji nie znalazłem dla tego popar-
cia. Dzisiaj zresztą specjalnie pytałem o to pana sena-
tora Seweryńskiego, przy moim szacunku – o czym 
dobrze wie – i wobec faktu wieloletniej współpracy, 
bo ja nie chcę składać poprawek, które nie mają żad-
nych szans na poparcie. Po co? A poza tym to jest 
wasz obowiązek popatrzeć na rzeczy nawet małe i je 
poprawić, jeżeli ktoś wam o tym mówi. To była wie-
loletnia bolączka.

Jest art. 49 pkt 2: do czasu rozstrzygnięcia przez 
sąd wniosku nie biegnie termin przewidziany 
w art. 47. To jest taki termin zawieszający. Chcę pa-
nom senatorom powiedzieć, że wielu pełnomocników, 
ponieważ zostało to zapisane jeszcze w 1997 r. w spo-
sób indolencki, tego nie rozumie, są pełnomocnicy, 
którzy uważają, że on w ogóle nie biegnie. On jest po 
prostu zawieszony. Proste, małe rzeczy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Art. 60 §1: Trybunał rozpoznaje na rozprawie 
wnioski w sprawach wymienionych w art. 3. Tylko 
jest tak, że ponieważ to była w tym zakresie zła usta-
wa, ta z 1997 r., która stanowiła o tym, że rozpoznaje 
również…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, zo-
stało pół minuty.)

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszyscy zmieścili 
się w 10 minutach. W takim razie dokończę w następ-
nych 5 minutach…

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, myślę, że się 
zmieścili. To zapiszemy, Panie Senatorze.)

…jeżeli pani marszałek chciałaby, żebym teraz 
przerwał tę wypowiedź.

No, jest art. 4, który stanowi, że: „każdy sąd może 
przedstawić Trybunałowi pytanie prawne co do zgod-
ności aktu normatywnego z Konstytucją”. No i co? 
No to było w sposób dorozumiany… Pan minister 
dzisiaj o tym oczywiście mówił, że tak się orzekało. 
No to skoro to jest oczywiste, to nie można było tego 
zmienić? Dlaczego?

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się skończył, 
Panie Senatorze.)

To proszę mnie zapisać na następne 5 minut.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję serdecznie.)
O zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Szanowni Panowie Senatorowie 

i Panie Senator!

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

W związku z tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …niech pan 

nie wdaje się w dyskusję.)
…chciałbym powiedzieć, że ja panu wytłumaczę, 

Panie Senatorze Ryszko…
(Senator Czesław Ryszka: Ryszka.)
Ryszka – nie odmienia się, tak? To przepraszam 

bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Odmienia się…)
Jak pan pójdzie do restauracji i dostanie pan złe 

danie, to awanturuje się pan i ma pan pretensje do 
kelnera – a danie przygotowuje kucharz. I panowie 
jesteście w takiej sytuacji – podpowiedział mi pan 
i dziękuję za tę mimowolną pomoc, teraz potrafię 
wytłumaczyć – że upichcił to Sejm i wy tutaj przy-
szliście z tym dankiem, a ono jest naprawdę niedobre.

(Senator Czesław Ryszka: A Sejm w czerwcu…)
Ono naprawdę jest niedobre. Naprawdę jest nie-

dobre.
Wracam do artykułu. Nikt z panów mi tu niczego 

nie zarzuci, bo art. 26 jest merytorycznie po prostu 
fatalny. Była czyniona naprawa w tej ustawie z roku 
2015, bo tam nie jest wymieniony skład jednooso-
bowy. Cóż to takiego trudnego, żeby powiedzieć, że 
trybunał w pewnych sprawach, które później się wy-
mienia, może orzekać w składzie jednoosobowym? 
Czy to jest jakaś polityczna zmiana? Czy to jest zmia-
na, która wywraca tę ustawę? Nie.

Art. 37 pkt 6: po stwierdzeniu, że zażalenie zo-
stało wniesione w terminie, prezes trybunału kieru-
je je do rozpoznania – cały czas mówię o tym dwu-
instancyjnym działaniu, to jest ta dwuinstancyjna 
kontrola, którą przywraca ta ustawa – czy można 
wnieść, czy nie można wnieść. Otóż po stwierdze-
niu, że zażalenie zostało wniesione w terminie, 
prezes trybunału kieruje je do rozpoznania na po-
siedzeniu niejawnym przez trybunał i wyznacza 
termin rozpoznania.

Jak prezes ma wyznaczyć termin rozpoznania, 
skoro ci sędziowie, wasi, będą dostawali sprawę do 
rozpoznania i oni będą musieli ją przygotować, będą 
musieli ją przetrawić? To prezes im wyznacza ter-
min? Przecież oni mają jakiś wpływ, mają sprawy. 
Ktokolwiek był w sądzie – patrzę tu na pana sena-
tora mecenasa Cichonia, ale chyba każdy z nas był 
w sądzie – to wie, że to jest niejako podstawa. Mówię 
o rzeczach małych, które można było naprawić.

Teraz będę mówił o art. 49.
(Senator Czesław Ryszka: Proszę zgłosić taką po-

prawkę.)
Panie Senatorze, ja o tych poprawkach mówiłem 

trzykrotnie: na tej sali i na 2 posiedzeniach komisji, 
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(senator B. Borusewicz) wasz minister, poprosił o opinię i zaprosił tu Komisję 
Wenecką. Wpływu nie miała także – to dla mnie 
oczywiste – Komisja Europejska. Bo ileż Komisja 
Europejska ma „dywizji”? Ale niewątpliwie wpływ 
na to miał prezydent Obama, który wyraził językiem 
dyplomatycznym swoje zaniepokojenie, i to poważne 
zaniepokojenie, tym, co się dzieje wokół trybuna-
łu, a przy tym wskazał także sądownictwo i media. 
No, ale w tej chwili dyskutujemy tu na temat try-
bunału. I to zaniepokojenie – mimo iż słyszałem, 
że wszędzie jest podobnie, a szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie też jest problem z sędzią Sądu 
Najwyższego… No, ale proszę państwa, to nie pre-
zydent Duda zwracał się w tej sprawie do prezydenta 
Obamy – choć skoro tacy jesteśmy zaniepokojeni czy 
raczej skoro tacy jesteście zaniepokojeni, to powinien 
to zrobić – ale to prezydent Obama zwracał się pu-
blicznie, w czasie konferencji prasowej, do prezydenta 
Dudy. I niezależnie od tłumaczenia jego słów, ich 
opisywania, ta sprawa była jednoznaczna. W związku 
z tym cieszę się, że zewnętrzne siły były skuteczne. 
Bo my tutaj, opozycja i wszystkie te gremia prawni-
cze, które wymieniłem, jesteśmy nieskuteczni.

Ale to wszystko nie oznacza, że dostrzegam 
dobre zmiany. To nie oznacza, że ta ustawa jest 
dobra. Są tam wprowadzone pewne bezpieczniki, 
które umożliwią paraliż, paraliżowanie Trybunału 
Konstytucyjnego. Jest to choćby dwukrotny wniosek 
4 sędziów, który spowoduje odłożenie rozpatrzenia 
sprawy, najpierw o 3 miesiące, a potem, jeżeli znowu 
4 sędziów to powtórzy, o następne 3 miesiące, co 
daje już 6 miesięcy. To jest taki właśnie bezpiecz-
nik. Takim bezpiecznikiem jest także to, że trybu-
nał ma rozpatrywać sprawy zgodnie z wpływem… 
Oczywiście wprowadzono też istotny wyjątek – to, 
że na kolejność procedowania będzie miał wpływ 
także prezes trybunału, ale w szczególnych wypad-
kach. W szczególnych wypadkach. No, jest tam też 
zasada doboru sędziów trybunału według alfabetu, 
w sytuacji kiedy tam są specjaliści od prawa pracy, 
prawa karnego itd., przecież żaden sędzia i praw-
nik nie jest omnibusem… Np. ktoś od prawa pracy 
otrzyma do rozstrzygania coś, na czym się nie zna, 
tzn. w czym nie jest specjalistą. Patrzę na to z me-
rytorycznego punktu widzenia i dziwię się. Dla PiS 
to nie powinno mieć znaczenia, bo to nie powoduje 
wstrzymania procedowania, ale może spowodować 
obniżenie standardów wyrokowania. A więc nieste-
ty pozostało wiele niedobrych rozwiązań, które po 
prostu powodują, że bardzo trudno będzie tę ustawę 
zaakceptować. No, choćby wybór przewodniczące-
go trybunału – jest to w tej chwili tak określone, że 
wiadomo, kto zostanie wybrany. Wybrany zostanie 
któryś z tych ostatnio nominowanych sędziów, bo 
jeżeli ma być 1 głos, a 3 kandydatów… 3 kandydatów, 
1 głos, 15 przez 3 to jest 5, prawda? A więc wiadomo, 

Ja chcę zacząć od zacytowania takiego stwierdze-
nia – ono krąży, i w Polsce, i między nami – wola 
narodu jest najwyższym prawem. W 1935 r. to zdanie 
napisał Hans Frank.

Problem z Turcją. Tak, jest problem z Turcją, po-
tężny problem z Turcją, dotyczący wewnętrznej sy-
tuacji – także sytuacji międzynarodowej, ale przede 
wszystkim sytuacji wewnętrznej. Otóż prezydent 
Erdoğan uważa, że jego ugrupowanie wygrało wy-
bory, więc może robić w zasadzie wszystko, bo ma 
mandat demokratyczny. Jeżeli będziemy uważać, że 
tak właśnie powinno być, to skutki będą takie jak 
w Turcji. A skutki te są bardzo złe dla Turcji.

Oprócz woli narodu, która jest okazywana w wy-
borach demokratycznych – wolnych, równych, pięcio-
przymiotnikowych – istotna jest jeszcze praworząd-
ność, przestrzeganie prawa, a szczególnie konstytucji, 
która jest najwyższym prawem.

Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że ja jestem 
zaskoczony, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało 
się wprowadzić kilka ważnych poprawek do tej usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym, że nie jest tak, jak 
poprzednio, gdy to, co uchwalił Sejm, przeszło do 
nas natychmiast i zostało uchwalone bez poprawek. 
Teraz senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgło-
sili poprawki, które idą w kierunku pozytywnym 
w kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim mam 
na myśli rezygnację z ingerencji prezydenta, czyli 
łamania zasady trójpodziału władz, wskazywania 
przez prezydenta możliwości rozpatrywania poza 
kolejnością, a także kwestię ostatecznej decyzji co 
do usuwania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
To naprawdę były poważne mankamenty tej ustawy, 
tego projektu ustawy, który uchwalił Sejm, zresztą 
głosami Prawa i Sprawiedliwości, przy sprzeciwie 
Platformy Obywatelskiej. Tak więc… A, oczywiście 
jest tu także zmniejszenie pułapu pełnego składu. 

Tak więc ja chcę powiedzieć tak: w wielu miej-
scach jest widoczna propozycja konsensusu i wyj-
ścia naprzeciw tym krytykom, którzy dotychczas nie 
byli słuchani – bo przecież krytykę… W zasadzie 
wszystkie instytucje prawnicze, adwokaci, radcowie 
prawni, Krajowa Rada Sądownictwa, rzecznik praw 
obywatelskich itd., także cała opozycja, wszyscy oni 
po kolei krytykowali te rozwiązania, które w jasny 
sposób były niekonstytucyjne. I ja chcę to dostrzec, 
bo to trzeba dostrzec.

Sądziłem, że tę ustawę będziemy procedować 
na poprzednim posiedzeniu, ale wiem, że przyszło 
polecenie z Nowogrodzkiej i oto procedujemy ją 
2 tygodnie później. I ja uważam, że to było rozsąd-
ne polecenie, dobre. Uważam też, że wpływu na to 
nie miała Komisja Wenecka, którą państwo kryty-
kujecie – chociaż to minister spraw zagranicznych, 
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(senator B. Borusewicz) Uważam, że było to zbyt daleko idące porównanie, 
wręcz niegodzące się… Proszę państwa, możemy 
się nawet poczuć urażeni tego typu porównaniem 
i stosowaniem takich analogii.

Oczywiście ta ustawa, jak każda inna, ani nie 
może być w czambuł potępiona, jak chciałby to zro-
bić pan senator Zientarski i wielu jego przedmów-
ców, ani też nie może być na pewno przedmiotem 
zachwytu, przynajmniej dla mnie, jako prawnika. 
Bo z reguły, jako prawnik, jestem krytyczny wobec 
wszelkich przejawów działalności ustawodawczej, nie 
wyłączając i tej, która czasami jest z moim udziałem, 
kiedy jestem senatorem. A nie zdarza się to często, 
aczkolwiek jestem senatorem już drugą kadencję.

Proszę państwa, oczywiście ci, którzy kryty-
kują omawianą ustawę, zapominają o podkreśleniu 
plusów, które w niej występują i które zasługują na 
uznanie. Ja, jako adwokat praktyk, przede wszystkim 
doceniam, że przywrócono to, co było pozytywne 
w ustawie z 1997 r., jak chociażby instytucja złożenia 
zażalenia na 1-osobowe postanowienie sędziego o od-
mowie nadania biegu sprawie. Niestety, przy okazji 
nowelizacji czerwcowej z roku 2015 zrezygnowano 
z instytucji zażalenia, wprowadzono rozstrzygnię-
cie wspomnianej materii w składzie 3-osobowym, 
ale od tego żadnego zażalenia nie ma. I pamiętam, 
jak byłem mocno zdziwiony, kiedy otrzymałem taką 
odmowę, zacząłem dyktować aplikantce zażalenie 
i dopiero naszła mnie wątpliwość, czy coś się w tej 
materii nie zmieniło. Bo wcześniej wspomnianą od-
mowę wydawał skład 1-osobowy, a tu naraz widzę, 
że jest skład 3-osobowy. I dobrze, że sięgnąłem do 
ustawy. Okazało się, że ustawa została zmieniona i że 
pozbawiono strony skutecznego środka prawnego, 
który pozwalałby na kontrolę orzeczenia wydanego 
w sprawie niedopuszczalności dalszego procedo-
wania. A jest to pewna gwarancja procesowa, która 
jednak powinna występować. Bo nikt nie jest nie-
omylny, czy to sąd w składzie 1-osobowym, czy sąd 
w składzie 3-osobowym. Chociaż można powiedzieć, 
że prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki przez 
3-osobowy skład jest mniejsze niż w sytuacji, kiedy 
orzeka 1 osoba. Ale to nie powód, żeby w ogóle re-
zygnować z zasady dwuinstancyjności w tak ważnej 
kwestii jak dostęp do Trybunału Konstytucyjnego. 
Wspomniane rozwiązanie to jest niewątpliwie plus.

Proszę państwa, następne rozwiązania, które oce-
niam jako pozytywne, w porównaniu z wcześniej-
szym stanem, to te związane z odejściem od sztyw-
nej zasady rozpoznawania spraw, które wpływają do 
trybunału, wedle kolejności wpływu. Ja już zwraca-
łem wcześniej uwagę w dyskusjach z kolegami, że 
takie rozwiązanie rzeczywiście nie zasługiwało na 
aprobatę, ponieważ w szeregu trybunałów, sądów 
zawsze występuje zasada wyjątku od reguły. I tutaj 
też takowa została przywrócona – i słusznie – właśnie 

że to ktoś z tych 3, nie 2 jak poprzednio. To jest taka 
niby drobna zmiana, która spowoduje, że w zasadzie 
to prezydent będzie wyznaczał…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
minął czas.)

…przewodniczącego trybunału.
Tak więc mimo tego wszystkiego, mimo popra-

wienia projektu trudno mi się zgodzić ze stwierdze-
niem, że jest to dobra ustawa. I mówienie o tym, że 
w przyszłości będziemy mieli lepszą ustawę, to tak, 
jakby mówić o… Słyszeliśmy to, kiedy dyskutowa-
liśmy o propozycjach, które dotyczyły ustawy o ra-
diofonii i telewizji – najpierw mała ustawa, potem 
jakaś większa, a potem będziemy mieli taką piękną, 
lepszą, kompleksową. A więc trudno będzie głoso-
wać za tą ustawą, mimo że dostrzegam tu pozytywne 
elementy i pozytywny wpływ – nie naszych głosów 
i naszej dyskusji, ale prezydenta Obamy, za co chcę 
mu podziękować.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jak w każdej sprawie, tak i teraz apeluję o to, żeby 

zachować właściwe proporcje podczas oceny materii, 
którą rozważamy, bo przed chwileczką słyszałem tak 
daleko idące wypowiedzi, i to z ust mojego szanowne-
go kolegi po fachu, pana senatora, pana mecenasa…

(Senator Wiesław Dobkowski: Pocieja.)
Nie Pocieja, tylko pana mecenasa… Pardon, 

umknęło mi nazwisko szanownego kolegi, ale zaraz 
sobie przypomnę i powiem.

(Senator Wiesław Dobkowski: Zientarskiego.)
Proszę?
(Senator Wiesław Dobkowski: Zientarskiego.)
Zientarskiego, właśnie. Odwołał się on do pięknej 

teorii niemieckiego prawnika i filozofa Radbrucha, 
przy okazji przekręcając jego nazwisko, z czego 
niewątpliwie nie byłby zadowolony świętej pamięci 
Radbruch. On rzeczywiście stworzył teorię, która 
pozwalała unikać stosowania prawa systemu totalitar-
nego, nazywając ustawodawstwo Rzeszy Niemieckiej 
pozorem prawa, czyli czymś, co było bezprawiem 
ubranym w szaty ustawy.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Panowie.)
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(senator Z. Cichoń) z tego, że sprawa poniekąd ustrojowa, dotycząca 
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest 
przewidziana dla jak największego składu sędziow-
skiego, czyli 11-osobowego. Zważcie państwo na fakt, 
że ta zasada nie ma zastosowania do innych spraw, 
bo większość spraw jest przewidzianych dla składu 
5- lub 3-osobowego. Nie róbmy burzy w szklance 
wody i nie podnośmy tego jako zasadniczego pro-
blemu, kiedy w sensie czysto statystycznym i w za-
kresie związanym z meritum sprawy… Jeśli chodzi 
o statystykę, jest to rzecz marginalna, a jeśli chodzi 
o meritum sprawy, jest to rzecz uzasadniona, żeby 
taki skład, najbardziej, że tak powiem, reprezentatyw-
ny, największy, orzekał w kwestii oceny zgodności 
z konstytucją ustawy, którą dzisiaj przyjmujemy.

Tak jak mówiłem, mam też pewne wątpliwości 
i pewne zastrzeżenia, bo nie jestem hurraoptymistą. 
Dostrzegam pewnego rodzaju ryzyko w zakresie re-
gulacji, nazwijmy to, intertemporalnych, czyli doty-
czących prawa przejściowego, które ma obowiązywać 
w związku ze zmianą ustawy. Regulacje, które są 
zawarte w art. 85–88, mogą wzbudzać pewne wąt-
pliwości, dlatego że najczęściej zasada jest taka, że 
nowe prawo stosuje się do spraw – tak przyjmuje usta-
wodawca – które pojawiają się po jego uchwaleniu, 
a stare…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Już kończę. …Stare prawo stosuje się do spraw, 
które są w toku. Dlatego też mogą pojawić się tutaj 
pewne wątpliwości, zwłaszcza tam, gdzie jest wymóg 
dostosowania składu do zapisów nowej ustawy. Co 
w sytuacji, kiedy trybunał już miał posiedzenie, ale 
odroczył ogłoszenie wyroku? Jest pytanie: co robić? 
Czy w takim razie trybunał ma ogłosić wyrok w no-
wym składzie, choć pracował w innym, węższym 
składzie? No, byłoby to absolutnie niesprawiedliwe 
i niesłuszne. Można by się spotkać z zarzutem, że 
jest to skład nielegalny, bo orzekają sędziowie, którzy 
nie brali udziału w rozpatrywaniu sprawy. Wówczas 
trzeba by wznowić postępowanie, a o tym ustawa 
milczy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem, jak zawsze, kiedy opiniujemy akty praw-

ne związane z tak wielką instytucją jak Trybunał 
Konstytucyjny, w dysfunkcyjnej sytuacji. Nie jestem 
prawnikiem i słucham prawnego języka moich kole-
gów senatorów. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście 

w propozycji poprawki zgłoszonej przez pana sena-
tora prof. Seweryńskiego i pana senatora Gogacza. 
Wprowadzono wyjątek od wspomnianej zasady, do-
puszczenie na podstawie decyzji prezesa trybunału 
odstępstwa od tej zasady w bardzo wielu przypad-
kach, co tak na dobrą sprawę czyni wspomnianą za-
sadę jedynie taką generalną formułą, która ma bardzo 
zawężoną treść. Żeby nie powiedzieć wręcz, że może 
to prowadzić do wątpliwości, czy wspomniana reguła 
rozpoznawania wedle kolejności w ogóle obowiązuje. 
Wyjątek jest bowiem tak szeroki, że… Przewiduje on 
dla prezesa prawo odstępstwa, jeżeli jest to uzasad-
nione ochroną wolności lub praw obywatela, bezpie-
czeństwa państwa lub porządku konstytucyjnego. 
No, zwłaszcza formuła dotycząca ochrony wolności 
lub praw obywatela jest tak szeroka, że praktycznie 
wszystko można pod to pojęcie podciągnąć i dzięki 
temu odstąpić od zasady rozpoznawania spraw wedle 
kolejności. Wspomniana zasada została wyrażona 
jako swego rodzaju sprzeciw wobec takiej praktyki, 
często postrzeganej jako wadliwa, że niektóre sprawy 
były rozpoznawane bardzo szybko, wręcz expedite, 
a niektóre sprawy czekały na wejście na wokandę 
2, 3 lata i dłużej. Tak że wspomniane wprowadzone 
tutaj rozwiązanie też stanowi niewątpliwie duży plus 
i zasługuje na akceptację.

Wreszcie, proszę państwa, pragnę podkreślić, że 
obawy, które zgłasza opozycja, co do tego, że są tutaj 
zapisy o składach sędziowskich – chodzi zwłaszcza 
o skład 11-osobowy – które to zapisy mogą spowodo-
wać, że trybunał nie będzie mógł się zebrać i działać, 
są, że tak powiem, płonne. Zważcie państwo na to, że 
11-osobowy skład to jest dosyć duży skład. Jest rzeczą 
prawie nieprawdopodobną, żeby 4 na 15 sędziów na-
trafiło na jakieś przeszkody w rozpoznawaniu sprawy 
i żeby nie można było skompletować 11-osobowego 
zespołu. Zważcie też państwo na to, że jest tu nie-
wielka różnica w stosunku do tego, co było przyjęte 
w ustawie z czerwca 2015 r., kiedy to państwo rzą-
dziliście, byliście grupą, która miała władzę. Wtedy 
był 9-osobowy skład. Zważcie również na to, że krąg 
spraw, które byłyby rozpatrywane w składzie 11-oso-
bowym, jest bardzo zawężony – jest tu wymienionych 
raptem 10 przypadków. Są to sprawy, które występują 
bardzo rzadko. Chodzi np. o zgodność z konstytucją 
działalności partii politycznych czy spory kompeten-
cyjne między organami. Jedną z ważniejszych spraw 
jest ta, którą omawiamy, czyli sprawa dotycząca re-
gulacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. 
No, ale zważywszy na rangę sprawy, trudno… Proszę 
państwa, jeżeli w ogóle zakłada się gradację składów 
trybunału – w ustawie z czerwca 2015 r. też była taka 
gradacja, były różne składy, począwszy od 9-osobo-
wego, przez 5-osobowy itd. – to trudno robić zarzut 
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(senator J. Fedorowicz) Panie Senatorze, doświadczonymi i zdajemy sobie 
sprawę z tej okropnej wręcz pomyłki. I chciałbym, 
żeby to była pomyłka, ale moim zdaniem to była jakaś 
dywersja w stosunku do naszego prezydenta.

Otóż ponieważ ta poprawka została złożona przez 
pana senatora Seweryńskiego, pana senatora Gogacza, 
pana senatora Zientarskiego i przez…

Proszę mi podpowiedzieć.
(Senator Piotr Zientarski: I jeszcze przez panią 

senator Sztark.)
…I jeszcze przez panią senator Sztark, tak więc ja 

oczywiście już takiej poprawki nie składam. Cieszę 
się, że ona zaistniała, ale niestety, tak jak powiedzia-
łem wcześniej, nie mam żadnych wątpliwości: zmie-
rzamy w kierunku państwa, które nie będzie miało 
organu odwoławczego od bardzo poważnych decyzji, 
a jeżeli będzie miało, to będzie to organ, powiem 
delikatnie, ubezwłasnowolniony.

Dziękuję, Pani Marszałek.
(Senator Stanisław Kogut: Nie dziwota, że aktor. 

Nie dziwota.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Piotr Zientarski. To 

jest pierwsze wystąpienie…
(Senator Piotr Zientarski: Drugie – 5 minut.)
Drugie wystąpienie? To 5 minut, Panie Senatorze. 

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
2 czy 3 kwestie chciałbym poruszyć.
Szanowni Państwo, chcę zwrócić uwagę na to, 

że my dyskutujemy nad ustawą w takim kształ-
cie, w jakim przyszła do Senatu, nad poprawkami, 
które zgłaszamy ponownie, a które w dużej mierze 
były zgłoszone przez opozycję, w szczególności 
przez Platformę Obywatelską, i zostały odrzucone 
w Sejmie. My nie możemy zwolnić się z dyskusji na 
temat kształtu tej bardzo złej, bezprawnej ustawy, 
nie możemy ograniczyć dyskusji tylko dlatego, że 
komisje już przyjęły… Nie wiemy, jaki będzie jej 
los. Na razie wiemy, że te poprawki – bo podkreślam, 
że to nie są nowe… te wszystkie poprawki – zostały 
odrzucone przez Sejm.

Zwracam się teraz do pana senatora Cichonia. 
Panie Senatorze, pan jest adwokatem, bardzo dobrym, 
doświadczonym adwokatem. Pan tutaj przedstawił 
plusy tej ustawy. Tak po adwokacku rozumiem, że 
prokurator oskarża, a obrońca broni, wyciąga tylko 
pozytywy. Ja to rozumiem, rozumiem tę manierę. 
Ale dzisiaj występujemy tutaj, oceniając całość, i ad-
wokatura, której obaj jesteśmy członkami, w spo-

ja nic z tego nie rozumiem, ale staram się pojąć, o co 
właściwie tu idzie. Nie mam oczywiście – i tu zwra-
cam się do moich wyborców, do Polaków, którzy nas 
obserwują – najmniejszych wątpliwości, że jesteśmy 
jako kraj w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że według 
mnie i według opinii mojego środowiska, jak również 
gazet, które ja czytam, Trybunał Konstytucyjny bę-
dzie ubezwłasnowolniony mimo wniesionych popra-
wek, które zresztą witam z radością.

Powiem tak: okropnie się czułem tej ponurej nocy, 
kiedy musiałem występować o godzinie 4.00 pora-
żony tym straszliwym tempem powoływania ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym, i tak sobie wtedy my-
ślałem, że to chyba się nie uda. I oczywiście, że się 
nie udało. Pojawiła się Komisja Wenecka. Uważam za 
błąd… Jeżeli minister rządu nie potrafi poradzić sobie 
z tym, jaki może być werdykt Komisji Weneckiej, to 
teoretycznie powinien być zdymisjonowany, no ale to 
jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście potem z bólem, 
Pani Marszałek, z bólem wysłuchałem tego delikat-
nego poszturchiwania naszego pana prezydenta przez 
pana prezydenta Obamę. To mi się jako Polakowi nie 
podobało. Dałem temu wyraz, oczywiście…

Teraz nagle przed tym wystąpieniem pomyśla-
łem sobie, że będę mógł przyłożyć, ale okazuje się 
na szczęście, że nie. Mianowicie zająłem się art. 12, 
który mówił, że pan prezydent… On mówił – od razu 
mówię – że pan prezydent może nie zgodzić się na 
wygaśniecie mandatu sędziego…

(Senator Zbigniew Cichoń: Przecież…)
Zaraz, ja wiem, że to jest zmienione, Panie 

Senatorze Cichoń z mojego miasta; przecież pan mnie 
ma za inteligenta, pan zna moje IQ – prawda?

(Senator Zbigniew Cichoń: Ale jest zmiana…)
Tak, ale ktoś to napisał, Panie Senatorze, ktoś to 

napisał. Ja uważam, że ten prawnik czy ten poseł, któ-
ry to zgłosił, i ta komisja, która to przeprowadziła… 
Może być taka sytuacja, że ukarany dyscyplinarnie 
prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, może 
pozostać niezwolniony, dlatego że pan prezydent 
Rzeczypospolitej na to się nie zgodzi – to jest prze-
cież cios w najwyższy autorytet władzy. Na szczęście, 
jak się okazało, posłowie Platformy Obywatelskiej – 
dobrze mówię, Panie Senatorze Zientarski? – zgłosili 
poprawkę…

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie, senatorowie 
Platformy.)

(Senator Piotr Zientarski: Została odrzucona przez 
Sejm.)

…która w Sejmie została odrzucona, czyli, Panie 
Senatorze Profesorze Seweryński…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…Sejm uznał, że jednak pan prezydent ma ta-

kie prawo. Na szczęście jest Senat. Jesteśmy ludźmi, 
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(senator P. Zientarski) (Senator Kazimierz Wiatr: 38 milionów podpisów.)
(Senator Stanisław Kogut: Trzy podpisy na krzyż.) 

(Wesołość na sali)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na początek może taka drobna uwaga, tzn. mam 

taki apel, żeby się nie powoływać na Turcję – i to jest 
do obu stron – ponieważ uważam, że kwestia turec-
ka będzie bardzo skomplikowana, także dla polskiej 
polityki zagranicznej, dla polskiego bezpieczeństwa. 
Jestem przekonany, że europejska gra będzie polegała 
na tym, że rządy będą bliżej Erdoğana, a parlamenty 
będą wypominać mu pewne rzeczy, ale nie próbujmy 
szukać tutaj analogii, bo to jest droga donikąd.

Mieliśmy bardzo ciekawą wymianę doświadczeń 
restauracyjnych senatora Pocieja z panem senatorem 
Ryszką, dotyczącą tego dania, jakim jest ta ustawa. 
Moim zdaniem jest to danie trochę lepiej doprawio-
ne niż to danie z grudnia poprzedniego roku, ale to 
jest danie, które zostało przygotowane, ugotowane 
m.in. przez pana senatora Zientarskiego rok temu. 
Już wtedy można było powiedzieć, że z tego dania 
nie uda się zrobić niczego dobrego od strony kulinar-
nej. I uważam, że to jest rzecz zupełnie podstawowa. 
Było to danie nadziewane skokiem na 5 dodatkowych 
etatów w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz mamy 
z tym problem, bo rozumowanie jest takie: zrobiliśmy 
pewną rzecz nie tak i w tej chwili mamy pretensje, że 
nie jest to po naszej myśli.

Trzecia uwaga: problem gremiów międzynarodo-
wych. Moje doświadczenie jest takie, że interpretacje 
prawne, odwoływanie się do praworządności w gre-
miach międzynarodowych to, niestety, bardzo często 
parawan dla sympatii i interesów politycznych frakcji 
i państw. Tak to bardzo często wygląda, więc trzeba 
przejmować się krytyką międzynarodową, ale trzeba 
do niej podchodzić w sposób wyważony i krytyczny.

Ponieważ często powołujemy się na Stany 
Zjednoczone, to chcę wrócić do problemu amery-
kańskiego. Tam jest taki termin: kulawa kaczka. 
Prezydent gdzieś na pół roku przed wyborami nie 
powinien zmieniać istotnych ustaw dotyczących funk-
cjonowania państwa. Nie już po przegranych wybo-
rach czy po rozstrzygnięciu wyborczym, tylko na pół 
roku przed, nawet w okresie kampanii wyborczej. 
I teraz spróbujmy się zastanowić, jak to było u nas. 
U nas, w momencie kiedy pan prezydent Bronisław 
Komorowski przegrywa, zmieniamy ustawę i mó-
wimy o 5 dodatkowych… Jak na standard, nawet 
ostatniego roku, w Platformie Obywatelskiej to na 
rzecznika praw obywatelskich jest wybrana osoba 
o takich bardzo określonych poglądach, bym powie-
dział, bardzo mocno lewicowych. Ona na pewno bę-

sób zdecydowany negatywnie oceniła… I właśnie 
prof. Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej 
Naczelnej Rady Adwokackiej, i pan prof. Gutowski 
wypowiedzieli się jednoznacznie, że to jest ustawa, 
która jest totalnie szkodliwa, która jest bezprawna 
i która demoluje – tu właśnie było porównanie do 
kija bejsbolowego – trybunał. I takie jest stanowisko 
adwokatury, i o tym nie można zapominać.

Kolejny argument to jest uzmysłowienie sobie… 
To jest nowa… to jest poprawka, która została zgło-
szona tutaj, chociaż wydaje się, że też nie przez 
Platformę, ale chyba była zgłaszana, tylko nie w ta-
kiej formie, w nieco rozszerzonej… Chodzi o to, żeby 
kandydatów na kandydatów na sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego zgłaszały gremia prawnicze, żeby 
nie zgłaszali ci sami, którzy wybierają, żeby rze-
czywiście oderwać tych kandydatów od polityki, od 
zaplecza politycznego w tym sensie, że oni są zgła-
szani przez tych samych, co ich wybierają. I dlatego 
jest propozycja, żeby to Sąd Najwyższy wskazywał 
kandydata, Naczelny Sąd Administracyjny, gremia 
prawnicze wydziałów prawa z prawami habilitacyj-
nymi, Polska Akademia Nauk i Polska Akademia 
Umiejętności. Uważam, że to trzeba przyjąć, taką 
poprawkę trzeba przyjąć, bo ona byłaby poważnym 
krokiem do przodu. Mało tego, ta kwestia również 
została poruszona przez Komisję Wenecką i była pro-
ponowana jako rozwiązanie.

I ostatnia kwestia. Z panią senator Sztark i z panią 
senator Zdrojewską wyszliśmy na zewnątrz i otrzy-
maliśmy od Koalicji Organizacji Demokratycznych 
pismo skierowane do marszałka Senatu z prośbą 
o zapoznanie się senatorów z tym pismem. I ja to 
pismo przeczytam: „My, obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej protestujący przeciwko łamaniu jej prawa 
najwyższego”…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
czas się skończył.)

Już czas się skończył?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, już się skończył.)
(Senator Stanisław Kogut: Tak. Już nie przeczy-

tasz.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Już minęło 6 minut.)
W każdym razie jest to protest przeciwko łamaniu 

prawa – żądamy zaprzestania łamania konstytucji 
przez najwyższe organy państwa, w tym sejmową 
większość, prezydenta i rząd. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Obremski.
(Senator Kazimierz Wiatr: 38 milionów podpisów.)
(Senator Stanisław Kogut: Muszę ja zabrać głos.)
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(senator J. Obremski) przedstawicieli. I dalej: nie ma rozwiązań dobrych, 
których słuszność da się wykazać naukowo. Istnieją 
za to takie, za którymi może opowiedzieć się kon-
kretne społeczeństwo w danym momencie. Nie ma 
powodu, aby wierzyć, że wykształceni prawnicy 
mogą wskazać je lepiej niż lekarz, inżynier czy etyk. 
To jest dla mnie zbyt daleko idąca opinia, ale ona 
pokazuje pewien problem.

I trzeci kłopot. Każda organizacja ma zdolność 
do rozszerzania własnego władztwa. Brukselska biu-
rokracja produkuje dyrektywy i rezolucje, ale ogra-
nicza własną za nie odpowiedzialność. Parlamenty, 
w tym nasz Senat, regulują sprawy, które często 
powinny być kompetencją samorządów terytorial-
nych. Trybunał Konstytucyjny z kolei jest gotowy 
rozstrzygać o konstytucjonalności częstotliwości 
rewaloryzacji emerytur. My sami, kiedy dyskuto-
waliśmy o budżecie, jednogłośnie przegłosowali-
śmy zwiększenie naszego budżetu o 2 miliony zł. 
To jest ten sam mechanizm – każde ciało dąży do 
zwiększenia własnych kompetencji. W przypadku 
Trybunału Konstytucyjnego niezmiernie istotne jest 
ustalenie takiego zakresu kompetencji, żeby nie były 
to kompetencje rozszerzające. Wówczas mielibyśmy 
odwróconą sytuację, wówczas mielibyśmy niebez-
pieczeństwo wystąpienia tego, co moglibyśmy na-
zwać trzecią izbą parlamentu.

Scalia ostrzegał przed aktywizmem sędziowskim 
usprawiedliwiającym naciąganie konstytucji do oce-
niania wszystkiego, traktowanie konstytucji jako do-
kumentu żywego inaczej interpretowanego w różnym 
czasie. Taka furtka to nadmierna władza Trybunału 
Konstytucyjnego, niezgodna z intencją twórców kon-
stytucji. Scalia mówił, że sędzia nie jest prawem, tak 
samo jak ksiądz nie jest Bogiem. Konstytucja przy-
znaje sędziom Trybunału Konstytucyjnego prawo 
decydowania jedynie o tym, co łamie ustawę zasad-
niczą, dlatego wymaga się precyzji i umiarkowanego 
pluralizmu wewnątrz tego organu.

Musimy wrócić do pewnej równowagi, musimy 
spojrzeć na sprawę Trybunału Konstytucyjnego 
nie tylko i wyłącznie z perspektyw peryferyjnych, 
z perspektywy naszych lęków dotyczących tego, co 
o nas powiedział Barack Obama. Musimy zobaczyć, 
że jest to pewien proces, który odbywa się w całej 
Europie. W kilku miejscach mamy zaburzenia do-
tychczasowego rozumienia demokracji. Uważam, 
że równowaga między naszymi wolnościami a bez-
pieczeństwem, rola prawników w określaniu istoty 
demokracji jest pewnym problemem, który wymaga 
przemyślenia.

A wracając do tych gastronomicznych porów-
nań, powiedziałbym tak. No, możemy nadal przy-
prawiać, ale uważam, że jeszcze przez jakiś czas to 
danie smaczne nie będzie, bo na początku dano złe 
składniki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

dzie mogła być tą osobą, która w przypadku, gdyby 
politycznie nie było to możliwe w wykonaniu partii 
politycznych, będzie zaskarżać pewne ustawy do 
Trybunału Konstytucyjnego.

W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jest trochę 
mniej hipokryzji, choć jest dużo mniej polityki wśród 
sędziów Sądu Najwyższego. Przed nominacją oni są 
prześwietlani, wyciąga się wszystkie ich opinie, to, 
czy są bardziej prawicowi, czy bardziej lewicowi. 
Kogo innego wybierają republikanie, kogo innego 
demokraci, wtedy kiedy prezydent jest z jednej lub 
z drugiej opcji. Często od składu zależy, czy mamy 
rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego pro-life, czy pro-
-choice. Mówię o tym, ponieważ mam wrażenie, że 
nasi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego często 
są, po jednej i po drugiej stronie, dużo bardziej uwi-
kłani w życie polityczne i przeszłość polityczną. 
I teraz nasze marzenie o wymiarze sprawiedliwo-
ści, o rozstrzygnięciach sądowych, także Trybunału 
Konstytucyjnego – choć zdaję sobie sprawę, że to nie 
do końca jest trzecia władza… To jest taka przezro-
czysta szyba, gdzie są argumenty obu stron, a sędzia 
je przepuszcza i później podejmuje obiektywną decy-
zję. Ale teraz jest tak – nie oszukujmy się – że każdy 
z nas próbuje być osobą uczciwą, ale ma metapoglądy 
albo został wybrany dlatego, że ma takie poglądy. 
I teraz zobaczmy, że to jest taki leciutki nalot na tej 
szybie. Jeżeli jest 1 taki sędzia, jeżeli jest 2 takich 
sędziów, to może się coś wahnąć w mniej istotnych 
sprawach albo wpływ jest mały. Ale jeżeli będzie 14 
czy 10 wybranych z jednej opcji, to ten nalot co robi? 
Robi lustro weneckie – żeby wrócić do terminu „we-
necki”. Czyli nie ma już przepuszczalności w drugą 
stronę. I to jest problem, o którym mówimy.

I teraz drugi problem, to jest zjawisko zaob-
serwowane przez właśnie zmarłego sędziego Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych Scalię. On 
uważał, że trybunały konstytucyjne są wykorzysty-
wane do realizacji celów, które nie byłyby możliwe 
do realizacji na drodze demokratycznej. Wpływowe 
bogate grupy lobbystyczne mogą osiągać swoje cele 
krótszą drogą. Jeżeli nawet rozumiem obronę na-
szego Trybunału Konstytucyjnego w wersji KOD, 
PO czy Nowoczesnej, to tych manifestacji KOD 
nie odbieram jako długoterminowej obrony istoty 
demokracji, tylko raczej jako pogłębianie jej kry-
zysu. Zacytuję sędziego Scalię: system rządzenia, 
który poddaje naród władzy komitetu prawników, 
nie zasługuje, by nazwać go demokracją, a zezwole-
nie na to, by polityczna kwestia małżeństw osób tej 
samej płci – on taki przykład daje – była rozważana 
i rozstrzygana przez specjalnie dobrany arystokra-
tyczny zespół 9 sędziów, jest złamaniem zasady, że 
nie wolno zmieniać społeczeństwa bez zgody jego 
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Myśmy właśnie poprzez te poprawki niektóre rzeczy 
uwzględnili. Tymczasem opinia Komisji Weneckiej 
jest tutaj traktowana, nie wiem, niemalże jak ja-
kieś bóstwo, jak jakaś księga objawiona. Szanowni 
Państwo, Komisja Wenecka zaleciła Francji nieprze-
dłużanie stanu wyjątkowego. Właśnie parlament fran-
cuski ten stan na kolejne 3 miesiące przedłużył. Czy 
ktoś mówi, że Francja w związku z tym jest krajem 
niedemokratycznym? Nikt nie oglądał się na opinię 
Komisji Weneckiej. Oczywiście, pewnie też to wzięto 
pod uwagę, ale interesy kraju są interesami kraju.

Pamiętajmy o tym, że przecież w Komisji 
Weneckiej w dużej mierze są ludzie spoza Polski, 
którzy nie znają szczegółowo systemu prawnego obo-
wiązującego w Polsce i mogą odnosić się do pewnych 
generalnych spraw, a mimo wszystko wiele z tych ele-
mentów uwzględniono w poprawkach, które zostały 
zgłoszone przez naszych panów senatorów.

Teraz kolejny argument, który pokazuje pewną 
hipokryzję senatorów Platformy Obywatelskiej, bo 
czepiacie się nawet, można powiedzieć, chociaż może 
to brzydkie słowo, podnosicie nawet kwestię zmiany 
systemu wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
Pan senator Zientarski mówił, że nawet gdy ktoś do-
stanie 1 głos w tym trybunale, to też będzie mógł być 
przedstawiony panu prezydentowi. Tak, tak stanowi 
prawo, Panie Senatorze, że to pan prezydent wybiera 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I co? Pan już, 
a priori zakłada, że pan prof. Rzepliński był zawsze 
lepszy niż pan mecenas Pszczółkowski, który też jest 
sędzią Trybunału Konstytucyjnego?

(Senator Piotr Zientarski: Zgromadzenie wybiera. 
Przepis wskazuje, że zgromadzenie wybiera.)

Nie, zgromadzenie wskazuje, nie wybiera, wska-
zuje, a to pan prezydent podejmuje ostateczną de-
cyzję co do tego, kto będzie prezesem Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Senator Piotr Zientarski: Wybiera kandydatów.)
Tak, wybiera kandydatów, ale to pan prezydent 

ostatecznie decyduje, która z tych osób będzie pre-
zesem. I gdyby nawet został wybrany ten sędzia, któ-
ry został, że się tak wyrażę, zgłoszony przez Prawo 
i Sprawiedliwość, a później wybrany, to co złego by 
się stało? Przeżyliśmy prezesa Rzeplińskiego… I tak 
będzie jakiś następny prezes. Dlaczego ktoś, kto jest 
z innej… Dlaczego ktoś, kto jest zgłoszony czy wy-
brany przez Platformę Obywatelską, z góry ma być 
lepszy, a nie gorszy? Tu też jest, że tak się wyrażę, 
duży poziom hipokryzji.

Pan senator Zientarski oczywiście powiedział, że 
teraz zgłasza taką poprawkę, żeby kandydatów do 
Trybunału Konstytucyjnego zgłaszały środowiska 
prawnicze. No ale, Szanowni Państwo, kogo wy zgła-
szaliście? Pamięta pan? Zgłaszaliście swojego kole-
gę z Wrocławia Kieresa, który przestał być, nomen 
omen, senatorem – jakoś to wam nie przeszkadzało 

Wicemarszałek Maria Koc:

Idealnie, 10 minut, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo.
I proszę bardzo, pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ta dyskusja trwa od kilku godzin i padły bar-

dzo różne argumenty. Ja uważam, że to, co zrobił 
pan senator Cichoń… Pan senator, używając praw-
niczego języka, przedstawił te wszystkie poprawki, 
które zgłaszali pan prof. Seweryński i pan senator 
Gogacz, częściowo będące przecież odpowiedzią na 
oczekiwania Komisji Weneckiej i częściowo na ocze-
kiwania państwa. Niestety, pan senator Zientarski tak 
troszeczkę lekceważąco te wszystkie… Ja nie będę ich 
oczywiście omawiał, bo nie jestem prawnikiem, pan 
senator Cichoń je bardzo mocno uzasadnił prawniczo. 
W każdym razie pan senator Zientarski powiedział, że 
przyszły jakieś dyrektywy z Nowogrodzkiej, boimy 
się prezydenta Obamy, a to chyba nie jest najlepszy 
element dyskusji. Pan senator Pociej, gdy kolega z na-
szej strony proponował mu, żeby zgłosił poprawki, 
żebyście państwo zgłaszali poprawki, powiedział, że 
nie będzie zgłaszał poprawek, bo to jest generalnie 
ustawa pisowska.

Szanowni Państwo, ja dzisiaj śledziłem także wy-
powiedzi pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 
który był w parlamencie i który już, z góry zapo-
wiedział, że pewnie ta ustawa będzie niekonstytu-
cyjna. To jest taka trochę dziwna sprawa z panem 
prof. Rzeplińskim, bo to jest chyba jedyny prezes 
Trybunału Konstytucyjnego, który lata po stu-
diach telewizyjnych, radiowych i opowiada, jak to 
jest. Ja bym oczekiwał od pana prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego, żeby po prostu wtedy, gdy ta ustawa 
do niego trafi, jeśli ktoś ją zaskarży, wypowiedział się 
w orzeczeniu, a nie biegał po studiach telewizyjnych 
i nie opowiadał o czymś, nad czym jeszcze nawet 
nie został zakończony proces legislacji, bo – tak jak 
słusznie pan senator Zientarski powiedział – jesz-
cze wszystko jest otwarte, jest możliwość zgłaszania 
poprawek i jest oczywiście możliwość ich przyjęcia 
bądź odrzucenia. To jest jedna sprawa.

Teraz druga sprawa, która mnie bardzo irytuje, 
mianowicie powoływanie się na Komisję Wenecką. 
Przepraszam, że znów odniosę się do wypowiedzi 
pana senatora Zientarskiego, ale on dzisiaj niejako 
najwięcej się w tej materii wypowiadał. A mianowicie 
cały czas słyszymy, że Komisja Wenecka… Komisja 
Wenecka powiedziała to, Komisja Wenecka powie-
działa tamto. Szanowni Państwo, Komisja Wenecka 
wydała swoją opinię, która w żaden sposób nie jest 
wiążąca, i różne kraje różnie do tego podchodzą. 
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(senator K. Mróz) nie chcecie, żeby w Polsce był dualizm prawny, jeżeli 
tak bardzo chcecie, aby te orzeczenia merytoryczne, 
dotyczące różnych spraw, a jeżeli się nie mylę, to już 
chyba 5 czy 6 orzeczeń w zupełnie innych sprawach 
zostało wydanych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…przez Trybunał Konstytucyjny… Choćby z tego 
jednego powodu warto tę ustawę uchwalić. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Aleksander Pociej.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ad vocem 

najpierw.)
(Senator Mieczysław Augustyn: 3 minuty.)
Pan senator ma 5 minut, tak? Bo jest to kolejne 

wystąpienie.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja wiem, że mam 5 minut, ale chciałbym naj-

pierw…
(Wicemarszałek Maria Koc: Krótko ad vocem, 

tak?)
Krótko ad vocem… 3 minuty, dobrze.
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: To tak nie jest, że 

3 minuty…)
…nie wchodząc w to, co pan powiedział, powiem, 

że ja się głęboko, bardzo głęboko nie zgadzam z taką 
filozofią, że sędziowie są wasi bądź nasi. Walczę 
z tym, nie tylko na tej sali i nie tylko słuchając wy-
powiedzi panów senatorów z prawej strony sceny 
politycznej. Walczyłem z tym również wcześniej, 
z kolegami. Nie jest tak, naprawdę nie jest tak, że 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego – to jest straszny 
pomysł – jest wasz bądź nasz. On prezentuje pewne 
wartości. Tak jest w Sądzie Najwyższym…

(Senator Kazimierz Wiatr: To dyskurs poznaw-
czy…)

Czy pani…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo…)
Nie, nie. Przed chwilą koledzy próbowali coś mó-

wić. Gdyby pani…
(Senator Kazimierz Wiatr: Westchnąłem, Panie 

Senatorze.)
Gdyby pani senator mogła poprosić pana senatora 

Wiatra, żeby mi nie przerywał…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nie 

usłyszałam nawet…)
Ja bym bardzo poprosił, żeby pani zainterwe-

niowała.

– a który jest skądinąd dobrym sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego…

(Senator Piotr Zientarski: A kiedy?)
No kiedy? No a…
(Senator Piotr Zientarski: Po pierwsze, nie my, 

a po drugie, kiedy.)
No dobrze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę nie prowadzić 

dyskusji, bardzo proszę.)
Ale to nie jest kwestia kiedy. No, był senatorem 

Platformy Obywatelskiej, przestał być senatorem 
i został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. 
Przepraszam, nie skierowany, tylko wybrany, bo trze-
ba byłoby w ten sposób powiedzieć. No, takie są fakty, 
można byłoby sięgnąć do historii, prawda?

(Głos z sali: Było tak.)
Idąc tropem rozumowania pana senatora 

Zientarskiego, trzeba by powiedzieć, że general-
nie Komisja Wenecka niczym innym nie powin-
na się zajmować, jak tylko prezydentem Stanów 
Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych to 
prezydent, a nie jakieś korporacje sędziowskie, wy-
znacza osobę do Sądu Najwyższego, bo tam nie ma 
czegoś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. Tę rolę 
w jakimś zakresie, chociaż to też jest pewna analogia, 
odgrywa Sąd Najwyższy.

I, Szanowni Państwo, na koniec powiem tylko o 2 
sprawach. Nawet zakładając, że państwo macie róż-
nego rodzaju zastrzeżenia do tej ustawy… Bo jeden 
akt prawny jest lepszy, drugi jest gorszy, być może 
nie wszystkie przepisy tej ustawy są idealne. Ale jest 
jeden fundamentalny powód, dla którego – właśnie 
choćby dla tego jednego powodu – warto byłoby 
uchwalić tę ustawę. Pamiętam, że jak rząd odmówił 
publikowania tych orzeczeń – nasza interpretacja była 
taka, że nie spełniają wszystkich wymagań, aby mo-
gły być uznane za orzeczenia – to państwo, różni 
prawnicy w różnych studiach telewizyjnych wyle-
wali bardzo dużo żali, że tworzymy dualizm praw-
ny. Nawet zakładając, że ta ustawa zostanie uznana 
w jakiejś części… Bo nie sądzę, że w 100%, skoro 
90% tej ustawy to jest ustawa z 1997 r., która przez 
tyle lat funkcjonowała, więc trudno ją uznać w cało-
ści za niekonstytucyjną, nie wyobrażam sobie tego. 
Ale nawet zakładając, że Trybunał Konstytucyjny 
podważy jakiś tam jeden czy drugi jej element, bo 
pewnie przy tym prezesie presja na podważanie bę-
dzie duża… Ale nawet gdy założymy, że zostanie 
to podważone, to uchwalając tę ustawę, Szanowni 
Państwo, jesteśmy w stanie… Ta ustawa umożliwia 
wydrukowanie tych różnych innych orzeczeń – oczy-
wiście z wyjątkiem tego orzeczenia unieważniającego 
tę wcześniejszą ustawę o trybunale – dotyczących 
spraw merytorycznych. I jeżeli, Szanowni Państwo, 
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(senator A. Pociej) szałem, że nie ma w tej sprawie woli politycznej. Nie 
będę się wygłupiał. Nie będę składał jakiejś poprawki, 
skoro usłyszałem, że zostało powiedziane, że będzie 
tylko tak i tak.

Pan senator Czerwiński mówił o wyrokach 
zakresowych i miał pretensję o to, że Trybunał 
Konstytucyjny sam z siebie wypracowuje pewne 
standardy, które nie są zapisane. Dlatego też wracam 
do tego wszystkiego, co już wam powiedziałem. Jeśli 
chodzi o błędy, które trybunał sam sobie sanował, to 
prosiłem, żeby to wszystko tu wpisać, żeby to zmie-
nić, ale nikt mnie nie posłuchał.

Jest też druga warstwa, polityczna. I wiecie do-
brze, Moi Drodzy Koledzy, że art. 91, 92 i 68, te, 
które mówią o tym, w jaki sposób będzie… Chodzi 
o to rozstrzygnięcie trybunału, chodzi o ten wyrok 
z 9 marca. W art. 92 chodzi o sędziów trybunału, 
którzy złożyli ślubowanie. No, przecież dobrze wie-
cie… O art. 68 nawet nie będę wspominał, bo już mam 
za mało czasu. No, przecież te artykuły są szyte na 
polityczną miarę. Ja rozumiem, że tak można, tylko 
proszę, żebyście nie argumentowali, rozmawiając tu-
taj, że to są ogólne, dobre dyrektywy. Bo każdy z nas 
wie, że to nie są ogólne, dobre dyrektywy. Nie. One 
są… Zgoda, one sanują pewne rzeczy. One wymusza-
ją… Np. art. 92 wymusza na prezesie trybunału, żeby 
dopuścił sędziów do orzekania, ale tylko tych 3. To 
gdzie wy mówicie o jakimkolwiek… To zmieńcie to 
tak, żeby dopuścić do orzekania wszystkich. To jest 
to, o czym mówił wcześniej… I to jest poprawka, 
przeciwko której ja akurat występowałem, bo ona mi 
się nie podoba. Ale to zróbcie tak, żeby dopuścić do 
orzekania wszystkich, a nie tylko 3, którzy są od was, 
którzy są przez nowy Sejm nominowani.

I ostatnia rzecz…
(Senator Stanisław Kogut: Wyście zaczęli.)
Po raz któryś słyszę… To jest argument używany 

od ponad roku: wyście zaczęli. I tutaj mi podpowiada 
pan senator Kogut, że „wyście zaczęli”, zgodził się 
ze mną…

(Senator Stanisław Kogut: No tak.)
…bardzo się cieszę, Panie Senatorze. Tylko że 

chcę wam powiedzieć, że to jest taka sytuacja jak 
ta, gdy ktoś kogoś napadnie i da mu po głowie, a wy 
zamiast przyjść i tego człowieka poratować, to przy-
szliście i dołożyliście mu po raz drugi, dużo mocniej. 
No, to nie jest sanacja, naprawdę to nie jest sanacja. 
Więcej: teraz już nie tylko mówimy o osobach, które 
orzekają w trybunale, ale następuje bardzo potężna 
zmiana dotycząca w ogóle usytuowania Trybunału 
Konstytucyjnego. Zapewne można to zrobić… 
to znaczy robicie to państwo. Tylko musicie sobie 
zdawać sprawę, że to jest rozwiązanie nie na waszą 
kadencję, tylko na lata. I to jest rozwiązanie, które 
przesuwa naszą demokrację… Nie chcę mówić, że 
przesuwa gdzieś w gorsze miejsce. Ono kompletnie 

(Senator Władysław Komarnicki: To było ciche 
westchnięcie.)

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
O mało mnie nie zdmuchnęło z mównicy to ciche 

westchnięcie.
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Niech pan senator na mnie popatrzy i zastanowi 

się, czy ja jestem, że tak powiem, słabej siły.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę nie zwracać na to uwagi. Proszę kontynuować.)
Nie mogę nie zwracać uwagi na tak zasłużonego 

senatora.
(Senator Kazimierz Wiatr: Wyjdę, żeby…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-

dzo proszę kontynuować.)
(Senator Władysław Komarnicki: Panie 

Profesorze…)
(Wesołość na sali)
Wrócę do wypowiedzi senatora Mroza. Tak samo 

jest w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. 
Prawdą jest, że każdy prezydent, raz demokrata, raz 
republikanin, bezpośrednio nominuje swojego…

(Senator Krzysztof Mróz: Wskazuje.)
Tak, wskazuje. Oczywiście. On musi przejść… 

Ma pan rację. Ale takie wskazania najczęściej kończą 
się nominacją.

Ja absolutnie zgadzam się z tym, że Trybunał 
Konstytucyjny w pewnej mierze ma taką właśnie 
rolę, rolę sumienia. Został on tak skonstruowany… 
Kadencyjność powoduje… Przez wiele, wiele lat, 
przez 2 poprzednie kadencje, za rządów Platformy 
Obywatelskiej i PSL, byli tam ludzie, którzy byli z zu-
pełnie innych bajek politycznych, jeśli chodzi o no-
minacje. Tak samo będzie tutaj. Mogę pana zapew-
nić, znając senatora Ciocha, z którym pracowałem 
tutaj przez 4 lata, patrząc, jak zachowuje się senator 
Pszczółkowski i jak jest skonstruowany Trybunał 
Konstytucyjny… Ta 9-letnia kadencja tak naprawdę 
zamyka to, co prawnik może w życiu osiągnąć. Jestem 
przekonany, że wcześniej czy później, a będzie to 
wcześniej, ci byli adwokaci – a właściwie nie byli, bo 
oni do końca, jako senatorowie czy posłowie, wyko-
nywali swój zawód – będą niezależni.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 5 
minut…)

Tak. Nie wchodząc w meritum tej dyskusji, chcę 
tylko zaznaczyć: nie mówmy, że sędziowie są od tych 
lub tamtych, ponieważ to nas skłóca. Skończyłem swo-
ją wcześniejszą wypowiedź na tym, że… Mówiłem 
o 3 warstwach. Mówiłem o warstwie merytorycznej, 
o przepisach, które można było spokojnie sanować. 
Teraz chcę to skończyć, bo wcześniej nie zdążyłem. 
Ja nie złożę poprawek, ponieważ dwukrotnie usły-
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(senator A. Pociej) kających z tego, że nie wiemy, jak przedstawić pewne 
sprawy, i kłócimy się o kwestie zasadnicze – że mini-
ster Waszczykowski, zapraszając Komisję Wenecką… 
Przed chwilą drwiono z tego, że minister zaprasza 
Komisję Wenecką do Polski i nie jest w stanie prze-
widzieć, jaki będzie wynik tej wizyty. Oczywiście. 
A jak było w czerwcu ubiegłego roku, kiedy wybrano 
nadprogramowych sędziów? Przecież to byli wybitni 
fachowcy, taką mieli rekomendację. Czy ci wybitni 
fachowcy, prawnicy nie wiedzieli, że zostali wybrani 
niezgodnie z prawem?

Prezydent Obama i jego wizyta w Polsce. Proszę 
zobaczyć, jak to było przedstawiane przez niektóre 
media. Wychwycono głównie ten fragment, w któ-
rym prezydent upominał Polskę, mówiąc, że mamy 
problemy z prawem i instytucjami. Nasz prezydent 
na tyle umie się zachować, że nie przypomina ame-
rykańskiemu prezydentowi o tym, jakie są problemy 
w Stanach Zjednoczonych, np. rasowe. Nie przypo-
minamy Amerykanom o tym, jakie problemy były 
w Guantanamo.

(Senator Krzysztof Mróz: I są.)
To są ich sprawy wewnętrzne.
Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że my nie-

stety, proszę państwa, nadal mamy – i to duża część 
elit – kompleks kolonialny i siedzimy… Bo kiedyś 
przyjeżdżał sekretarz z Moskwy, który mówił, jak 
należy się zachowywać, co jest dobre, a co jest złe. 
Teraz przyjeżdża ktoś inny i nam mówi. Media oczy-
wiście nakręcają opinię publiczną przeciwko władzy, 
która chce być suwerenna, naprawdę. W przypadku 
trybunału też chcemy być suwerenni. Załatwiajmy te 
sprawy tutaj, u siebie.

Myślę, że tym, co powinno być kwintesencją tej 
trwającej kilka miesięcy dyskusji, jest to, żebyśmy 
pomyśleli nad zmianą ustawy zasadniczej, bo ona 
jest matką wszystkich problemów, których nie po-
trafimy rozwiązać. Dobrze by było, gdyby opozycja, 
która zasiada tutaj, w Senacie, pomyślała o tym, a nie 
żebyśmy się tylko przerzucali kruczkami prawnymi, 
które nie rozwiązują ludzkich problemów. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Mróz. 5 minut, Panie 

Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Szkoda, że nie ma pana senatora Pocieja, bo gene-

ralnie, wprawdzie w drugim głosie… Nie chcę wy-
korzystywać tego sprostowania. Jednak być może 
pan senator Pociej gdzieś sobie to odtworzy, więc 

zmienia model funkcjonowania państwa. Uważam, 
że reagując, nawet jeżeli macie rację, na pewien eks-
ces… I tutaj wracam znowu do wypowiedzi senatora 
Czerwińskiego, bo on powiedział, że również na tej 
sali to rozwiązanie padło. Nie, Panie Senatorze, bo 
my nie mamy takiej możliwości, żeby wybierać sę-
dziów sądu konstytucyjnego. To rozwiązanie powsta-
ło w Sejmie. W tym zakresie nie zgadzam się z pana 
wypowiedzią. Ale uważam, że jest to rozwiązanie 
niedobre, ono jest na lata i będziemy z nim żyli, w za-
pewne bardzo zmienionych za pewien czas układach 
politycznych, i ono się odbije na nas wszystkich, za-
pewne któregoś dnia również na stronie, która dzisiaj 
jest stroną rządzącą.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Dziękuję, Pani Marszałek, za wyrozumiałość.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, jakie jest 

prawo w Polsce, i oczekiwać, że ma to skwitować 
jednym słowem, to pewnie powiedziałby, że kiepskie. 
Zresztą dla większości Polaków to prawo jest nie-
zrozumiałe. Bo gdy patrzymy na wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, a także na spory dotyczące samego 
trybunału, które toczą się w tym naszym parlamen-
cie już ponad 9 miesięcy, dochodzimy do takiego 
wniosku, że nawet wybitni sędziowie, którzy przecież 
zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, nie są zgodni 
w wielu sprawach i tych rozbieżności jest bardzo, 
bardzo wiele. Z czego one wynikają? Wynikają z tego, 
że konstytucja jest tak napisana, że pozwala w ten 
sposób interpretować prawo. Skoro są tak duże roz-
bieżności w interpretacji prawa, to niestety, coś jest 
nie tak z matką wszystkich ustaw pisanych w Polsce.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że nie 
powinniśmy dzisiaj sprowadzać dyskusji dotyczącej 
Trybunału Konstytucyjnego do kwestii prawnych, bo 
dyskutujemy o tym już tyle miesięcy, że ta dyskusja 
jest męcząca. Ona jest męcząca dla Polaków i wła-
ściwie przeciętny obywatel albo nic z tego nie rozu-
mie, albo już nie chce rozumieć. Myślę, że… Nie, nie 
myślę, tylko jestem przekonany o tym, że najbardziej 
politycznym ciałem w Polsce jest Sejm. Więc wielką 
naiwnością jest mówienie o tym, że instytucje, które 
Sejm powołuje, nie mają charakteru politycznego.

Proszę państwa, chciałbym przypomnieć – bo 
senator Pociej mówił o kwestiach prawnych wyni-
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(senator K. Mróz) nie interweniuje. A nie tak dawno – chciałbym to 
przypomnieć – kiedy górnicy protestowali, wyjechały 
na ulicę działka, policja strzelała z kul gazowych… 
I co? Wtedy było wszystko okej, wtedy wszystko było 
dobrze.

Powiem tak: to ogromna zachłanność poprzedniej 
koalicji doprowadziła do tego. I chcę powiedzieć se-
natorowi Pociejowi… Chyba nie zapomniał o tym, 
jak tu, z tej mównicy, była zwracana uwaga senato-
rowi Zientarskiemu, pytano: po co robicie zamach na 
trybunał i, zamiast 3 sędziów, wybieracie 5 sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego? Ale żadne argumenty 
nie docierały i nie trafiały. Przecież już wtenczas son-
daże wskazywały na to, że, Państwo Drodzy, prze-
gracie wybory. Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało 
własny program – więc chciano, żeby ten program 
był blokowany.

Powiem tak, bo obywatele Rzeczypospolitej, 
Polacy powinni o tym wiedzieć: Państwo Drodzy, 
dopóki pan prof. Rzepliński będzie szefem Trybunału 
Konstytucyjnego, do tego momentu takie rzeczy będą 
się działy.

Ja pamiętam taki moment wieczorny, kiedy sze-
dłem tutaj, koło Senatu, z senatorem Jackowskim, 
i przechodził ktoś, zasłaniał teczką twarz… Ja tego 
pana nie znałem. A kolega Jan mówi do mnie: to 
ty nie znasz prof. Rzeplińskiego? Mówię: nie. A to 
wtedy odbywała się nowelizacja ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym.

Wszyscy panowie przyjeżdżający do Polski chcą 
Polsce doradzać. Ja ogromnie się cieszę, że odbył się 
w Polsce szczyt NATO, ale, Państwo Drodzy, kultura 
wymaga tego, żeby nie pouczać, co ma robić suwe-
renny kraj, który nazywa się: Rzeczpospolita Polska. 
Kolega Mróz tu wcześniej powiedział, że przecież… 
Przepraszam, kolega Gaweł powiedział wcześniej, 
że przecież wielkiej kultury i inteligencji pan pre-
zydent Andrzej Duda nie mówił panu prezydento-
wi Obamie: a dlaczego wy nie powołujecie członka 
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na miejsce 
tego, który zmarł? Nie pytał, dlaczego zablokowa-
no powołanie, w sposób bardzo kulturalny pewne 
rzeczy przemilczał. Ino wszyscy inni chcą nauczać 
Rzeczpospolitą, a u siebie nie przeprowadzają zmian 
naprawdę demokratycznych. Czy ktoś z Polaków, na 
czele z panem prezydentem, z panią premier, upomi-
nał i mówił panu Obamie, że nie jest przestrzegana 
demokracja w Stanach Zjednoczonych? Bo tam jest 
dopiero dyktatura. Każdy z nas ubolewał z powodu 
ogromnej tragedii, że ginęli niewinni policjanci. To 
przecież pan prezydent wysyłał kondolencje do pana 
prezydenta Obamy. Ja nie chcę wchodzić… Słusznie 
tu jeden z kolegów senatorów z opozycji i nasz… 
Powiedzieli tutaj: nie poruszajmy spraw Turcji, prze-
cież w Turcji dzieje się dyktatura, dzieje się ogromna 
dyktatura, ino każdy patrzy przez pryzmat ekono-

przypomnę mu jedną kwestię. Odniosę się tylko do 
jednego fragmentu jego wypowiedzi, a mianowicie do 
art. 91 bodajże czy art. 92 tej ustawy, który faktycznie 
przymusza prezesa Trybunału Konstytucyjnego do 
dopuszczenia tych 3 sędziów do orzekania.

Szanowni Państwo, już mówiłem o tym w dys-
kusji, zadając pytanie sprawozdawcy mniejszości, 
panu senatorowi Zientarskiemu. Nawet pan senator 
Zientarski w pewnym momencie nie był w stanie 
odpowiedzieć. Zostało wybranych przez Sejm 3 sę-
dziów, przyjęto ślubowania. Ci sędziowie przychodzą 
codziennie do pracy, otrzymują co miesiąc wynagro-
dzenie, które pan Rzepliński im podpisuje. To są sę-
dziami czy nie są? Więc zadałem panu Zientarskiemu 
pytanie. Skoro pan Rzepliński nie uważa ich za sę-
dziów, to na jakiej podstawie wypłaca im co miesiąc 
wynagrodzenie i wpuszcza ich do budynku Trybunału 
Konstytucyjnego? Dlaczego mają wszystkie inne 
przywileje? Tak, ta ustawa ma zmusić do pewnych 
działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana 
Rzeplińskiego, który w sposób, w naszym przeko-
naniu, całkowicie bezprawny odmawia 3 wybranym 
sędziom prawa do orzekania. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście!
Miałem nie zabierać głosu, ale do wypowiedzi 

zmusiło mnie wystąpienie pana senatora Fedorowicza. 
Powiem tak: ja także nie jestem prawnikiem, nie 
jestem aktorem, ale czuję się patriotą i czuję się 
Polakiem. I przede wszystkim powiem tak: jestem 
dumny z tego, że Rzeczpospolita ma takiego pana 
prezydenta, który chroni konstytucję, nie łamie kon-
stytucji; jestem dumny z tego, że Rzeczpospolita ma 
taką panią premier, która chroni konstytucję i nie 
łamie tej konstytucji; jestem dumny z tego, że polski 
parlament naprawdę prowadzi dialog, dialog zmierza-
jący do tego, aby zadać kłam temu, co mówi opozycja, 
że demokracja jest naruszona.

Kolego Senatorze Fedorowicz, ja też chciałbym 
poinformować moich wyborców i mieszkańców 
Rzeczypospolitej, że żadna demokracja w Polsce nie 
jest naruszona, że prawo jest przestrzegane. Przecież, 
Państwo Drodzy, demokracja polega też na tym, że 
można manifestować, można chodzić po ulicach i na-
prawdę nic się nie dzieje, żadna policja, żadna armia 
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(senator S. Kogut) poprzedniej koalicji naruszana. Co? Nie zapomnieli-
śmy, jak byli zamykani dziennikarze „Wprost”. No, 
Państwo Drodzy, zapomnieliśmy? Czy to tak dawno 
było, czy nas amnezja wzięła? Wtedy można było 
wszystko naprawdę robić. Tak że tyle. Dziękuję, Pani 
Marszałek. Dziękuję, Panie i Panowie Senatorowie. 
I naprawdę apeluję o rozsądek, bo najważniejszą rze-
czą jest Rzeczpospolita. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Andrzeja Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja politycznie wyrastam z idei wolnościowych, 

którym hołduję do dnia dzisiejszego. I dlatego w tej 
dzisiejszej debacie chciałbym zwrócić uwagę na tę 
właśnie kategorię – kategorię wolności, która w sys-
temie aksjologicznym jest bardzo ważną kategorią.

Dlaczego o tym mówię? Otóż, proszę państwa, 
najbardziej wzniosłym elementem konstytucji jest 
jej preambuła. W preambule zapisane są kwestie 
kardynalne dla funkcjonowania społeczeństwa, na-
rodu, państwa. I proszę zwrócić uwagę, że w naszej 
preambule jest odwołanie do zasady pomocniczości. 
A zasada pomocniczości mówi o tym, że państwo, 
organy państwa wkraczają w życie obywateli tylko 
wówczas, kiedy obywatele sami lub stowarzyszeni 
w jakichś stowarzyszeniach nie potrafią poradzić so-
bie z jakimś problemem. Czyli zasada pomocniczości 
mówi, że państwo ma być państwem minimum. I to 
jest zapisane w preambule naszej konstytucji. Po co 
to jest wpisane w preambule konstytucji? Otóż po to, 
żeby chronić wolność obywateli, żeby organy państwa 
nie zawłaszczały sobie tej wolności, oczywiście nie-
zależnie od tego, kto rządzi. Bo konstytucja nie jest 
pisana… Ktoś tutaj powiedział, że konstytucja się wy-
czerpała. Proszę państwa, konstytucja amerykańska 
ma ponad 200 lat i się nie wyczerpała. Ja oczywiście 
dostrzegam mankamenty tej konstytucji, ale nie może 
być tak, że za każdym razem, gdy zmienia się władza, 
zmienia się konstytucja, bo dostalibyśmy rozstroju 
nerwowego jako naród.

Idea pomocniczości jest wpisana bardzo mocno 
w monteskiuszowski trójpodział władzy, o którym 
już tu dzisiaj była mowa. Jeżeli pozbawiamy czy bar-
dzo osłabiamy jeden z trzech filarów władzy, władzę 
sądowniczą, a szczególnie Trybunał Konstytucyjny, 
który ogranicza zarówno władzę ustawodawczą, 
jak i, w konsekwencji, władzę wykonawczą, no, to 
można nabrać podejrzeń co do tego, czy nie chcemy 
jako władza ustawodawcza stworzyć takiego syste-

miczny, jakie zyski będzie miał. Państwo Drodzy, 
popatrzmy przez analogię… No bo co, 9 tysięcy ludzi 
aresztować… To nie było to przygotowane? Ja twier-
dzę, że to było przygotowane. Zamknięcie 3 tysięcy 
sędziów… I nikt nie protestuje, że narusza się pra-
wa człowieka. To co, to wszyscy byli zamachowcy? 
Żądanie przywrócenia kary śmierci… Dlaczego pan 
Juncker i wielu innych wybitnych przedstawicieli, 
polityków Unii Europejskiej, nie upomina się o tych 
ludzi, ino się mówi, głaska się: tak, dobrze się dzie-
je w tej Turcji… I naprawdę popieram wystąpienia 
senatorów, którzy powiedzieli, żeby nie powoływać 
się na przykład Turcji, bo to jest ogromna tragedia, 
Drodzy Państwo, tego narodu. I pamiętajmy o jed-
nym – i pan prezydent Obama i Komisja Wenecka 
powinni o tym pamiętać – że jakby nie Polska i nie 
polska Solidarność, to naprawdę nie byłoby demo-
kracji w całej Europie Środkowej. Ile krwi oddała 
polska Solidarność? Później poleciał mur berliński, 
poleciały inne systemy totalitarne i o tym napraw-
dę należy pamiętać. Należy naprawdę o tym pamię-
tać. I Państwo Drodzy, powiem tak: przyjdzie taki 
czas, że faktycznie pan prof. Rzepliński odejdzie. 
A demokracja w Polsce ma się cudownie i będzie 
się miała wyśmienicie. Dzisiaj przechodziłem tu-
taj też z panią senator z PO, przechodziliśmy… No 
i co? KOD stał. Protestował? Protestował. I nie wi-
dzieliśmy policji, żeby ich przeganiała, ani wojska. 
Widzieliśmy, że były służby, które pilnowały, żeby 
im nikt krzywdy po prostu nie zrobił. Ino niech ktoś 
nie robi jatki i jakby nie robi politycznych decyzji na 
trybunale, bo ktoś faktycznie robi decyzje polityczne 
na trybunale, chce na tym trybunale nabijać sobie 
punkty, słupki. Przestańmy, bo największą święto-
ścią jest Rzeczpospolita i wszyscy obywatele w niej 
mieszkający. A nie to, że się robi strachy, wypuszcza 
się… Ludzie już się naprawdę z tego śmieją, nawet 
nie wiedzą, o co toczy się ten spór. Wiedzą ino nie-
którzy, którzy jeżdżą do Stanów i wypuszczają na 
Polskę… jeżdżą do Unii Europejskiej i wypuszczają 
na Polskę… Bo to można by było naprawdę wiele 
jeszcze o tych rzeczach, Drodzy Państwo, mówić. 
I naprawdę, tak, jak tutaj powiedziałem wcześniej, 
nie posługujmy się nawet przykładem Turcji, bo to 
jest tragedia narodu tureckiego. Żeby nie wróciła tam 
dyktatura, bo do tego naprawdę się dąży, zamykając 
sędziów, zamykając dziennikarzy… Nikt o tym nie 
mówi, że tam byli zamykani niezależni dziennikarze 
za to, że pisali prawdę. I o tym już nikt nie mówi. 
A Unia klaszcze, że dobrze. Ale jakby w Polsce taka 
rzecz się zdarzyła, żeby np. zamknięto, nie wiadomo, 
1 sędziego, to by Unia od razu… Ja nie mówię, kto 
by zamknął, czy poprzednia koalicja, czy obecna, bo 
przecież pamiętamy czasy, jak była demokracja za 
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(senator A. Misiołek) ną niepodległość i boimy się iść dalej, żeby uzyskać 
całkowitą suwerenność, niezależność od wszystkich.

Czy mamy prawo do suwerennych decyzji? Czy 
Sejm, Senat i prezydent mogą suwerennie, bez oglą-
dania się na innych, na obcych, na Brukselę czy też 
na różne stowarzyszenia, instytucje europejskie, inne 
państwa podejmować decyzje? Czy mamy prawo do 
suwerennych decyzji, do suwerennych ustaw? Pytam, 
bo widzę, że wielu z państwa, szczególnie z lewej strony 
sali, uważa, że takiego prawa nie mamy, zasłania się 
Komisją Wenecką, tym, co powiedział pan prezydent 
Obama. Ciekawe, czy to, co powiedział pan prezydent 
Obama, akceptują wszyscy Amerykanie. Sądzę, że nie. 
A dlaczego my mamy akceptować te słowa, które ktoś, 
prezydent jakiegoś obcego mocarstwa, do nas kieruje, 
to, co nam sugeruje? Dlatego uważam, że musimy raz 
skończyć z tą koncesjonowaną suwerennością, zerwać 
z Okrągłym Stołem, bo to najwyższy czas, i wprowadzić 
swoją niezależną suwerenną decyzję. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ponieważ zdarzyło się, że kiedy przedstawiałem 

moje wystąpienie jako referent wniosku mniejszości, 
pani marszałek – myślę, że w sposób uzasadniony – 
ograniczyła je czasowo, nie byłem w stanie wskazać 
na te elementy, które upoważniają mnie do przedsta-
wienia szerszego tła, którego następstwem jest wniosek 
mniejszości. Powstrzymywałem się również od szu-
kania winnych w przeszłości, gdyż – jak wskazałem 
– wniosek mniejszości skierowany jest ku przyszłości.

Jednakże debata, wystąpienia szczególnie tak po-
ważnych senatorów i zarazem prawników, jak pan 
senator Czerwiński, burzą moje poczucie sprawie-
dliwości czy też nawet moralności. Otóż większość 
z państwa, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy 
państwo – nie zauważyłem tego – łącznie z rządem, 
głównej przyczyny obecnego konfliktu upatruje w ak-
cie pierwotnym Platformy Obywatelskiej. Pan senator 
tu potakuje – pańskie ciało i rozum za tym przema-
wiają. W ustawie z 25 czerwca, która, jak wiadomo, 
nie zmierzała wyłącznie do tego – przyjmijmy wersję 
najbardziej niekorzystną dla Platformy, tę oskarży-
cielską – aby zabezpieczyć sobie na przyszłość in-
teresy w Trybunale Konstytucyjnym i aby stał się 
on, jak państwo mówicie, zastępczą siłą Platformy 
Obywatelskiej. Fakty i państwa ocena prowokują mnie 
do tego, żeby zabrać głos z tego miejsca. Twierdzicie, 
że to był zamach na demokrację, nie zamach na jedną 
z ustaw, tylko na demokrację.

mu, w którym będą mogły być uchwalane ustawy 
nie do końca zgodne z duchem – nie powiem już, że 
z literą, ale z duchem – konstytucji. Obawiam się, 
że może chodzić również o zasadę pomocniczości, 
czyli że organy władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej będą chciały zawłaszczać wolność obywateli. 
I to jest najbardziej niebezpieczne. Jak uczy historia, 
władza, która zawłaszczała wolność obywateli, która 
nie dawała ludziom wolności, zawsze prowadziła do 
rozpadu, do destrukcji. I ja się tego obawiam. Nie 
mówię, że to się stanie już teraz, w tej kadencji czy 
nawet w następnej, ale jeżeli stworzymy taką moż-
liwość… Przecież nie wiemy, kto będzie rządził za 
4 lata, za 8 lat, za 12 lat. Stara zasada głosi, że jeżeli 
coś się może źle potoczyć, to się tak potoczy, więc 
trzeba zabezpieczać się przed tym, żeby coś kiedyś 
nie potoczyło się źle.

Dzisiaj dyskutujemy o trybunale. Padają tutaj 
takie stwierdzenia, z którymi mnie trudno jest się 
zgodzić. Któryś z senatorów mówił, że niewłaściwe 
jest określenie „nasi sędziowie”, „wasi sędziowie”. 
Oczywiście, sędziowie nie powinni być ani nasi, ani 
wasi, są niczyi. Padło tu też z ust któregoś z senato-
rów określenie: nasz prezydent. Proszę państwa, ja 
uważam, że pan prezydent Duda jest prezydentem 
nas wszystkich, nie jest prezydentem tej części sali, 
a tamtej nie. Więc takie dzielenie, ta dychotomia, 
która w tej debacie się pojawiała, stwarza pewne 
niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczne dla wol-
ności obywatelskich. Starajmy się myśleć też w tych 
kategoriach, nie tylko w kategoriach gorącego sporu 
politycznego, który teraz toczymy, ale również w ka-
tegoriach dalszej przyszłości, bo dobry polityk, kiedy 
podejmuje decyzje, nie myśli o tym, co stanie się 
jutro, myśli o tym, co stanie się za 5, 10, 15 lat. I tego 
wszystkim nam serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wiesław Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja myślę, że w przypadku materii, o której dzi-

siaj mówimy, w przypadku ustawy o działalności 
Trybunału Konstytucyjnego, podstawową sprawą jest 
to, czy zatrzymaliśmy się na Okrągłym Stole. Do tej 
pory, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło 
władzy, w Polsce politycznie zachowywaliśmy się 
tak, jakbyśmy zatrzymali się na tym etapie i nie szli 
do przodu. Jesteśmy na takim etapie, że uważamy, że 
mamy koncesjonowaną suwerenność, koncesjonowa-
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(senator J. Rulewski) tościowało koalicję, bo tak musimy mówić, powiększoną, 
jak tu ktoś zasugerował, o SLD. Przyjmijmy, że tych 2… 
Jednakże to nie zmieniło procesu decyzyjnego Trybunału 
Konstytucyjnego na tyle, by dotychczasowe orzeczenia 
nagle zmieniły swój wektor na przeciwny. Nie zmieniło. 
Zmiana dobrze zapisana, rozłożona na raty… Nawet jeśli 
przez 4 lata rządzi jakaś koalicja czy jakaś partia, to nie 
znajduje to odzwierciedlenia w proporcjach w składzie 
Trybunału Konstytucyjnego. I cóż się stało? Tak, tych 
2 było… To dzisiaj jest faktem oczywistym, któremu 
towarzyszą przeprosiny Platformy.

(Głos z sali: Przeprosić to można…)
Przede wszystkim związany z tym jest jej wniosek 

uprzedni o to, żeby trybunał zbadał… Stało się to, co 
pan, Panie Senatorze Czerwiński, stawia jako zarzut. 
No, strzela pan sobie gola, pan strzela sobie w kolano. 
Co robi w takim przypadku partia, która swoje korze-
nie wywodzi z moralności, dodajmy, chrześcijańskiej? 
Występuje, jak trzeba, o prawdę, czyli z wnioskiem 
do Trybunału Konstytucyjnego – zdawałoby się, że to 
jest droga, która kończy sprawę i dyskredytuje prze-
ciwników politycznych – a zaraz potem…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
10 minut minęło.)

Już, już.
…Wycofuje swój wniosek. Dlaczego? Bynajmniej 

nie po to, żeby pracować nad nową ustawą, skorygo-
wać nieprawidłowości. Ta partia 25 listopada świado-
mie, unikając drogi prawnej, co przy innych czynach 
oznaczałoby, że zaniechała dochodzenia sprawiedli-
wości, występuje z uchwałą o braku mocy prawnej 
poprzedniej ustawy. I nie dokonuje korekty o 2 sę-
dziów, tylko o 5 sędziów…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Już… Mało tego. W tym porywie szału, bo tak 
to należy nazwać, wzywa prezydenta do tego, aby 
powstrzymał się od przyjęcia ślubowania od tamtych. 
I ten pan prezydent w piżamie podpisuje…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas. 
Minęło 12 minut.)

Czy pan uważa to postępowanie za moralne? Czy 
ono da się porównać z niemoralnością Platformy?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Już kończę, Pani Marszałek. Pani mi poprzednio 

przerywała…
(Wicemarszałek Maria Koc: Za chwilę powiem 

dlaczego. Bardzo proszę, już minęło 12 minut…)
Dobrze, ale…

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, odbieram panu głos.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze. To ja poproszę 

jeszcze o 5 minut.)
Dobrze.

W polskim parlamencie po 1997 r., po tym, jak 
uchwalono prawo mówiące o nowej formule Trybunału 
Konstytucyjnego, trybunał zakwestionował kilkaset 
ustaw. Wytknął parlamentowi – i to różnych opcji – 
szereg błędów o charakterze zakresowym i o charakte-
rze aksjologicznym. Większość spraw dotyczyła części 
ustaw, ale zdarzały się też takie przypadki, że uchylano 
całą ustawę. Nie zdarzyło się jednak, aby w debacie, 
z udziałem większości obecnych tutaj senatorów PiS, 
ktoś stwierdzał, że autorzy błędnych ustaw dokonywali 
zamachu na demokrację. Przyjmowano z dobrą wolą, 
że był to po prostu błąd lub nadużycie zmierzające do 
tego, żeby bronić interesów grupy rządzącej. Takie 
rzeczy też miały miejsce.

Już wcześniej mówiłem, że podczas przyjmowania 
informacji na temat pracy Trybunału Konstytucyjnego 
nie zdarzało się, aby w jakiś znaczący sposób kwe-
stionowano tę informację. Nie słyszałem też, żeby 
pojawiały się wnioski, sugestie, a przede wszystkim 
inicjatywy ustawodawcze na rzecz zmiany konstruk-
cji konstytucji czy też danej ustawy. Jedna taka rzecz 
autorstwa PiS pojawiła się na stronach internetowych, 
ale znikła ona w ramach tzw. nowej moralności wy-
borczej. Była – nie ma. Czapka niewidka. No, może 
się tak zdarzyć. Dotyczy to też innych ugrupowań, 
które wymazują niektóre rzeczy i wypierają się tego, 
co proponowały. O moje uszy obiło się, że pewien 
prominentny działacz PiS używał hasła „TKM” i do-
dawał: przeszkadza nam tylko trybunał, ale my to 
zmienimy. Możecie nie wierzyć. Łatwo to sprawdzić.

Teraz dochodzimy do dnia dzisiejszego, do kryzysu, 
który nas mocno dzieli. Brakuje tu reakcji na wniosek 
mniejszości. Dowodzicie państwo, że dokonaliśmy za-
machu na demokrację – ja głosowałem za tą ustawą – 
przez fakt, że wobec oczywistej przegranej w wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich tracimy grunt pod 
nogami i zamierzamy tworzyć jakiś substytut, trzecią 
izbę parlamentarną. Tak jak już wcześniej wykazałem, 
trybunał nie ma mocy do tego, żeby wszystko przewra-
cać… Ktokolwiek to będzie, nawet w wydaniu, powie-
działbym, pisowskim, takiej mocy miał nie będzie. Nie 
sądzę także, by się odważył… To po pierwsze.

(Senator Robert Mamątow: Ja nie wiem, że taki 
naiwny jesteś…)

Panie Senatorze Mamątow, pan akurat jest jakąś taką 
historią… Notowania w maju wskazywały odwrotnie – 
na wysoką wygraną prezydenta Komorowskiego. Nie 
pojawiał się w nich wtedy, o ile pamiętam, kandydat, 
a dziś pan prezydent, Duda. Załóżmy, że przezorność 
Platformy, jak państwo wskazujecie, nakazywała takie 
zachowanie. Załóżmy ponadto, że w wersji niekorzystnej 
dla Platformy… No, tak się stało. Taki fakt miał miejsce 
niezależnie od okoliczności. Panie Senatorze Czerwiński, 
stało się – 2 wskazanych przez Platformę sędziów dowar-
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(senator M. Koc) gdy jego przedstawiciele zajmą się chodzeniem po 
redakcjach telewizyjnych, a nie orzekaniem. Pytanie, 
czy Trybunał Konstytucyjny może się pomylić lub 
wydać złe orzeczenie. Są różne metody. W ramach 
obecnej konstytucji jest np. możliwe wprowadze-
nie dwuinstancyjności, bo Trybunał Konstytucyjny 
jest jedynym ciałem sądowym, które pracuje jedno-
instancyjnie. A więc jest taka możliwość. Jest też 
możliwość – o tym już tu mówiliśmy, z tej trybuny 
to padało – wzruszenia orzeczeń trybunału większo-
ścią 2/3 głosów Sejmu i Senatu. Skoro konstytucję 
można zmienić 2/3 głosów, to dlaczego nie można 
wzruszyć orzeczenia trybunału? To wszystko jest 
i do uwzględnienia, i do zastanowienia się, ale oczy-
wiście w spokojnej atmosferze. I opozycja będzie jak 
najmilej widziana w pracach nad tym. Jeśli chcemy 
uzdrawiać Trybunał Konstytucyjny, przywracać mu 
autorytet… A Trybunał Konstytucyjny zatracił swój 
autorytet – częściowo, a właściwie w dużej mierze… 
Stracić autorytet można tylko dzięki swoim działa-
niom. Zrobił to na życzenie własne i swojego prezesa, 
a my musimy mu pomóc odzyskać ten autorytet.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I ponownie pan senator Jan Rulewski. Proszę bar-

dzo.
(Senator Robert Mamątow: Tylko prawdę mów.)

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek, i przepraszam. 

Rzeczywiście, pani znajomość regulaminu jest więk-
sza niż moja, jeśli chodzi o ograniczanie możliwości 
wystąpień czasowych wnioskodawców.

Wracam jednak do amoralnej postawy Sejmu – 
bo przypuszczam, że w Senacie to nie miało miej-
sca – w którym oto w miejsce 2 błędnie wybranych 
sędziów głosami większości wybiera się aż 5, mimo 
że Trybunał Konstytucyjny wskazuje… czy też wy-
nikało z sytuacji, że trybunał nie unieważni wyboru 
poprzedniego Sejmu. A dlaczego, Panie Senatorze, nie 
mógł unieważnić? Zatem ten, kto do tego zmierzał 
i to uczynił, naruszył bardzo mocno nie tyle konsty-
tucję, ile Regulamin Sejmu. A więc dlaczego? Ano 
dlatego, że do 8 października parlament był zobowią-
zany wybrać 3 sędziów. Niemożliwe było ten moment 
przenieść poza akt wyborczy. Zatem ten Sejm, który 
podważył decyzję poprzedniego Sejmu, z tej racji jest 
amoralny, bo uznał, że tamten nie miał prawa wybrać 
3 sędziów. Wobec tego trybunał nie mógł pójść to-
kiem pracy Sejmu obecnej kadencji, gdyż uznał, że 
miałby 3 wakaty, co jest bzdurą, kompletną bzdurą. 
Ale wiemy, że to nie jest bzdura. To jest rzeczywiście 
moralność, to jest polityka moralna krokodyla, który 

Poprzednio nie przerwałam pana wystąpienia, 
ale… Senator, który sprawozdaje, ma 20 minut na 
przedstawienie sprawozdania komisji. Pan te 20 minut 
wykorzystał. Dziękuję bardzo.

Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Już w maju było wia-

domo, że przegra wybory.)
(Senator Jan Rulewski: To jest pierwsza tura.)
Panie Senatorze Mamątow, proszę o ciszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Siedziałem cichutko, ale pan senator sprawozdaw-

ca wniosku mniejszości niestety mnie wywołał.
Uważam, Panie Senatorze, że jeśli pan prezydent 

przyjmował ślubowanie w piżamie, to było to niemo-
ralne – tu się z panem zgadzam – ale o ile wiem, to 
przyjmował je normalnie w garniturze. Przeczytam 
państwu kawałek stenogramu z 12 maja, z tegoż 
nieszczęsnego dla was, niestety, bo was to będzie 
obciążało bez względu na to, co powiecie z tej mów-
nicy, posiedzenia komisji. To było wspólne posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej i bodajże Komisji 
Sprawiedliwości. Głos zabiera pan poseł Robert 
Kropiwnicki, który wprowadza tę poprawkę. Jeszcze 
raz mówię: 12 maja, to jest dzień po ogłoszeniu wyni-
ków wyborów pierwszej tury prezydenckiej, w której 
przegrywa pretendent Komorowski. Już wtedy jest 
wszystko jasne. Prawie wszystko. I teraz ten kawa-
łek protokołu: „Panie Przewodniczący, ja oczywiście 
mam świadomość, że to nie jest świetne rozwiązanie, 
ale proszę pamiętać, że stoimy przed wyborem dopusz-
czenia możliwości zablokowania prac Trybunału na 
dłuższy okres i najprawdopodobniej w tym czasie nie 
będzie Sejmu, bo to będzie czas kampanii wyborczej 
i wyborów. W związku z tym mamy jeszcze większy 
bałagan”. O cóż się troszczył pan poseł Kropiwnicki, 
który tyle razy występował z mównicy sejmowej? 
O to, żeby bałaganu nie było, troszczył się o bała-
gan w Trybunale Konstytucyjnym. I przez tę troskę 
wprowadził przepis, który jest źródłem bałaganu już 
8 miesięcy. Tak właśnie jest, Panie Przewodniczący. 
Tak to jest, niestety. Taka jest prawda. Na szczęście 
to wszystko wisi na stronach internetowych i można 
to wydostać w ciągu kilku sekund.

Chciałbym się jeszcze odnieść do tych głosów, 
które były wcześniej. Otóż, tak jak powiedziałem, 
ta ustawa ma charakter ratunkowy, ale rzeczywiście 
powinniśmy się zastanowić nad tym, co robić, jeśli 
Trybunał Konstytucyjny – bez względu na to, czy 
zdecydują o tym pobudki polityczne, czy jakiekolwiek 
inne pobudki – przestanie spełniać swoją funkcję, gdy 
Trybunał Konstytucyjny zacznie się zajmować PR, 
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(senator J. Rulewski) nielegalnie. I oni też by nie mogli być… Po prostu 
nie byłoby wtedy żadnej dyskusji, nie mielibyście 
żadnych argumentów, żeby ich forsować na sędziów 
trybunału. To po pierwsze.

Po drugie, czy Trybunał Konstytucyjny też ma 
obowiązek stosować się do konstytucji? Bo widzę, 
że pan prof. Rzepliński, prezes trybunału, po prostu 
w ogóle konstytucji polskiej nie uznaje. Mimo że 
jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to jej nie 
uznaje. Bo bodajże art. 107 mówi o tym, że wszystkie 
organy państwa mają działać zgodnie z ustawą, a on 
tego nie uznaje. Art. 197, który mówi, że tryb i sposób 
prac… Ja tak dokładnie tego nie cytuję, ale podaję 
mniej więcej myśl. Ten zapis mówi, że tryb i formę, 
sposób działania trybunału określa ustawa, a pan pre-
zes i Trybunał Konstytucyjny, większość trybunału 
uznaje, że ustawa, i to w ogóle ta, która nie jest nawet 
uchwalona, jest niekonstytucyjna, po prostu z góry tak 
uznają. Bez rozpatrywania tej ustawy mówią, że ona 
nie jest konstytucyjna. No, prezes trybunału to mówi, 
że ustawa nie jest konstytucyjna. I co do wielu ustaw, 
które Sejm uchwalił, mówi, tak już z góry, że są one 
niekonstytucyjne, a jeszcze nawet nie były rozpatry-
wane przez trybunał. No co to znaczy? Konstytucja 
nie obowiązuje Trybunału Konstytucyjnego i pana 
prof. Rzeplińskiego? Tylko my się do niej stosujemy? 
My się stosujemy do konstytucji, a oni nie muszą 
się… Oni są ponad konstytucją? Tak nie może być. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Łukasz 

Mikołajczyk, Robert Mamątow, Rafał Ambrozik zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli senatorowie: pan Marek 
Borowski, pan Marek Pęk, pan Jan Rulewski, pan 
Jerzy Wcisła, pan Mieczysław Augustyn, pan Leszek 
Czarnobaj, pan Piotr Wach, pan Józef Zając.

Zamykam dyskusję.
Nie ma przedstawiciela rządu, w związku z tym 

nie będę pytała – bo nie mam kogo – o chęć ustosun-
kowania się do przedstawionych wniosków.

Ale ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu jutrzej-
szym. Bardzo dziękuję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

może dostać rękę, ale łapie całe ramię. I na tym po-
lega, proszę państwa, nie tyle błąd, ile wykroczenie 
przeciwko zasadom demokracji. I to wymaga przy-
najmniej… Nie oczekuję sprostowania i przyznania: 
mea culpa. Oczekuję naprawy. I to wskazuje, gdzie 
tkwi główna przyczyna obecnego kryzysu. A dodaj-
my, że okrakiem, powoli PiS wycofuje się z następ-
nych gestów podkreślających moralność krokodyla. 
Najpierw, kilka miesięcy temu, to była ustawa, która 
była rewolucyjna, zmieniała zasady gry. Teraz się 
okazuje, że to jest ta ustawa, która funkcjonowała 
już od 1997 r., tylko jak się ją czyta, to połowa jest 
zmieniona. Wobec tego w co wy gracie? Pan senator 
Augustyn wskazał jedną przyczynę, w co wy gracie. 
Ale ja oczekuję, że może PiS, tak szerzący kulturę 
chrześcijańską, która nieustanie znajduje potwier-
dzenie pewnego radia z Torunia, jednak przekroczy 
granicę i – jak tu pan senator Augustyn powiedział 
– nie będzie kroczył drogą zamachu, tylko otwartej, 
jawnej gry. Może takiej, o jakiej mówił pan senator 
Czerwiński: tak, my zmienimy konstytucję i ustawę 
o Trybunale Konstytucyjnym z udziałem opozycji. 
Ja myślę – nie jest to głos całego klubu – że PO jest 
otwarta na dialog i dyskusję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wiesław Dobkowski, drugie wystą-

pienie.

Senator Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Miałem nie zabierać głosu, ale pan senator 

Rulewski niejako mnie do tego zmusił.
Panie Senatorze, o tym, że Sejm poprzedniej ka-

dencji w czerwcu miał złą wolę i wybrał 5 członków 
Trybunału Konstytucyjnego… Kiedy upływała ka-
dencja? Chyba w listopadzie upływała kadencja tych 
3, a tych 2 w grudniu. Skąd wtedy widzieliście, że 
pierwsze posiedzenie Sejmu będzie akurat po zakoń-
czeniu kadencji tych 3 sędziów, o których pan mówił? 
Przecież gdyby prezydent wcześniej ogłosił pierwsze 
posiedzenie Sejmu, bodajże o tydzień, to wtedy ka-
dencja tych 3 sędziów trybunału kończyłaby się już 
w nowej kadencji Sejmu. A wtedy byłoby oczywiste, 
że wszystkich 5 sędziów trybunału zostało wybranych 
nielegalnie. Tylko że macie szczęście, bo po prostu 
prezydent wyznaczył termin nie zaraz po wyborach, 
a 12 listopada. Wybory były 25 października. Gdyby 
np. tydzień wcześniej czy kilka dni wcześniej prezy-
dent ogłosił pierwsze posiedzenie Sejmu, to wtedy by-
łoby wiadomo, że tych 3 sędziów też jest wybranych 
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(wicemarszałek M. Koc) dyskusja na posiedzeniu komisji. Pytania do ministra 
rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra Szweda, 
obecnego wówczas na posiedzeniu, zadawali m.in. 
senator Augustyn, senator Słoń, senator Kogut. 

W wyniku tych pytań komisja przyjęła 2 popraw-
ki, które ministerstwo poparło, a formalnie zgłasza 
je senator Szwed. 

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu 
uchwały.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pragnę powitać pana ministra Stanisława Szweda, 

sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Zanim poproszę pana ministra o zabranie głosu, 
pragnę zapytać, czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy, po-
nieważ obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do senatora sprawozdawcy.

Senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Rada Dialogu Społecznego ustala wysokość mini-
malnego wynagrodzenia chyba do 15 września – 
pan podał, o ile dobrze słyszałem, taką datę – na rok 
następny. O ile wiem, w tym roku rada ustaliła tę 
wysokość. Nie było z tym problemu, sprawa została 
wyjaśniona i pracodawcy, pracobiorcy i rząd doszli 
do porozumienia. 

Mam takie pytanie: co będzie, jeżeli się okaże, 
że nie zostanie osiągnięte porozumienie? Bo co roku 
musi być ustalona stawka godzinowa. Co będzie, jeże-
li nie dojdzie do porozumienia? Kto ustala wtenczas tę 
stawkę? I jakie kryteria trzeba wtenczas zastosować, 
żeby ustalić tę stawkę, jeżeli to nie będzie w konsen-
susie uzgodnione przez Radę Dialogu Społecznego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Kwestia, o którą pyta pan senator, nie była przed-

miotem posiedzenia komisji. Niemniej zakłada 
się, że konsensus między rządem a Radą Dialogu 
Społecznego zostanie osiągnięty.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 240, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 240 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo pro-
szę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 7 lipca 2016 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz niektórych innych ustaw. Komisja zebrała się 
w dniu wczorajszym, po czym przedłożyła sprawoz-
danie.

Szanowni Państwo! Celem uchwalonej przez 
Sejm ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 
jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 
dla osób wykonujących pracę na podstawie umów-
-zleceń oraz umów o świadczenie usług, do których 
mają zastosowanie przepisy o zleceniu. Wysokość 
minimalnej stawki godzinowej przysługującej z ty-
tułu wykonywania zlecenia lub świadczenia będzie 
ustalana corocznie i ogłaszana do dnia 15 września 
każdego roku, wraz z wysokością minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, w Dzienniku Urzędowym 
„Monitor Polski” w formie obwieszczenia prezesa 
Rady Ministrów.

W celu umożliwienia kontroli zapewnienia mi-
nimalnej stawki godzinowej ustawa określa zasady 
ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub 
świadczenia usług. Co do zasady kwestie te powinny 
być ustalone w umowie zawartej przez strony przed 
rozpoczęciem pracy. To bardzo ważne. W przypadku 
braku umownych ustaleń co do sposobu potwierdze-
nia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług zleceniobiorca będzie przedkładał w formie pi-
semnej, elektronicznej lub dokumentowej informację 
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług.

Szanowni Państwo, z uwagi na liczbę osób, które 
w naszym kraju nadal wykonują pracę, otrzymując 
za to stawkę minimalną, tj. około 1,5 miliona osób, 
ta nowelizacja jest oczekiwana i trafia w potrzeby 
polskiego społeczeństwa, a szczególnie osób najni-
żej uposażonych. Taka też była, Drodzy Państwo, 
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Dlatego moje pytanie jest takie: kto to będzie kon-
trolował? W jaki sposób stawka godzinowa będzie 
kontrolowana? Czy to będzie kontrolować, sam nie 
wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, czy ktoś inny? No 
i jakie są możliwości takiej dodatkowej kontroli? Czy 
to wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które 
będą kontrolowały, czy to da się zrobić własnymi 
siłami? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Zadania dotyczące wspomnianej kontroli otrzymała 
Państwowa Inspekcja Pracy, i odpowiednie w tym 
zakresie zapisy również się w tej ustawie pojawiły.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Chciałbym powitać serdecznie pana ministra 
Stanisława Szweda. Witam, Panie Ministrze.

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)

Witam jeszcze raz i oddaje panu głos, Panie 
Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu.
Również bardzo się cieszę, że dzisiaj w Senacie 

możemy rozpatrywać jeden z ważniejszych punk-
tów programu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczący 
wprowadzenia do minimalnego wynagrodzenia za 
pracę stawki godzinowej w postaci 12 zł, jeśli chodzi 
o umowę-zlecenie; a od 1 stycznia ta stawka będzie 
wynosiła 13 zł.

To jest ustawa, która w jakiś sposób będzie re-
gulować kwestię związaną z patologiami, z którymi 
mamy do czynienia dzisiaj i w ostatnich latach, gdy 
stosowano stawki godzinowe przy umowach-zlece-

Senator Jan Rulewski:

Czy podczas prac komisji rozważano inne punkty 
widzenia oprócz tego zgodnego, jak tu słyszę, wyni-
kającego z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego? 
Czy w szczególności ktoś zarzucał, że mamy w mate-
rii pomieszanie umów cywilnych z umowami o pracę? 
Czy przytaczano konwencję – nie pamiętam jej tytułu 
– która wyraźnie konstytuuje, że wynagrodzenie do-
tyczy umowy o pracę, a praca na podstawie umowy 
o pracę to coś więcej niż tylko umowy cywilne lub, 
powiedziałbym, coś innego… Jeśli tak, to niech pan 
przytoczy, Panie Senatorze Sprawozdawco, te punkty 
widzenia. Być może eksperci… Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Nie było przytaczanych takich punktów widzenia, 
nie było na posiedzeniu komisji ekspertów, którzy 
by tak tę sprawę widzieli. Jak gdyby najpoważniej-
szy problem, który senatorowie zgłaszali na posie-
dzeniu, dotyczył kwestii wyłączenia pewnych grup 
zawodowych spod reguł tej ustawy. I w tym zakresie 
mówimy o osobach, które realizują zadania w placów-
kach rodzinnych domu pomocy społecznej, i jakby 
pragmatyzm działania tych placówek motywował 
wyłączenie ich z zakresu tej ustawy. Ale o tych kwe-
stiach, o których pan senator mówi, nie było mowy 
na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
To jeszcze raz, Panie Przewodniczący. Minimalne 

wynagrodzenie to jest sprawa jasna, stawka godzi-
nowa wynika też z minimalnego wynagrodzenia. 
Stawka godzinowa dotyczy, jak w ustawie zapisano, 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, czyli dość 
sporej grupy świadczeniobiorców dotyczą zlecenia. 
Mam takie pytanie… Oczywiście uznając za słuszne, 
szczególnie jeżeli chodzi o firmy ochroniarskie – tutaj 
można dużo mówić na ten temat, jak to do tej pory 
wyglądało – że jakaś stawka godzinowa będzie… Ale 
to dotyczy wielu, wielu osób. 
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(sekretarz stanu S. Szwed) ną kwestią są również kwestie związane z podwyż-
szaniem minimalnego wynagrodzenia – cały czas 
oczywiście mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, 
ta ustawa w tym celu jest tworzona.

Pan senator Rulewski pytał o porządek… Tu do-
tykamy bardzo trudnej materii, bo mamy porządek 
kodeksu pracy i porządek kodeksu cywilnego. I tak 
naprawdę w kodeksie cywilnym jest mowa o swo-
bodzie zwierania umów, więc nie powinniśmy w to 
ingerować. Swoboda umów polega na tym, że każdy 
zawiera umowę na pewnych zasadach, ale niestety 
ta swoboda umów jest nadużywana – tak jest w na-
szym przypadku, bo z badań wynika, że ponad 70% 
pracowników jest zmuszanych czy to do zawierania 
umów-zleceń, czy do samozatrudnienia. I stąd inge-
rencja w te ustawy, żeby doprowadzić do sytuacji, 
w której takich umów będzie zdecydowanie mniej.

Myślę, że w debacie ważne jest również to, że w tej 
chwili, po wielu miesiącach debat i negocjacji jest 
inne nastawienie, nie jest to już temat tabu. Mówimy 
o bardzo niskich zarobkach i wszyscy to w jakimś za-
kresie potępiamy. Przypomnę, że w Sejmie ten projekt 
uzyskał aprobatę wszystkich klubów poza jednym. 
I myślę, że jeżeli po wprowadzeniu tej stawki 12 zł 
za godzinę sytuacja nadal będzie przedstawiana tak, 
że nie możemy sobie pozwalać na niskie płace, to 
również będzie to sukces tej ustawy.

Jeżeli będą pytania, Panie Marszałku, to bardzo 
chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Rulewski, 
bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze! Powiedział pan, że rząd jest 

z tego rozwiązania zadowolony, popiera je. Na część 
nurtujących mnie pytań już pan zaczął odpowiadać. 
Wspomniał pan, że jest pomieszanie materii czy 
dwóch rodzajów stosunku pracy – umowy cywilne 
mieszają się z umowami o pracę objętymi działa-
niem kodeksu pracy, to jest sprzeczne z konwencją 
o ochronie pracy. 

Czy nie podziela pan mojego – też związkowe-
go – poglądu, że w gruncie rzeczy dekretujecie, co 
prawda na wyższym poziomie płacowym, ale jednak, 
rozszerzanie umów o dzieło? Sam pan wskazał, że 
szerzenie się umów o dzieło jest patologiczne i jest 
przyczyną występowania tego zjawiska, o którym 
pan wspomniał.

niach na poziomie kilku złotych; wielokrotnie też 
mówiłem już o tym, że mam u siebie umowy o pracę, 
w których stawka godzinowa wynosiła 25 gr za godzi-
nę. Takich rzeczy absolutnie nie możemy tolerować. 
I cieszę się, że dzisiaj Senat… I mam nadzieję, że po 
przyjęciu przez Senat 2 poprawek, o których mówił 
pan senator Majer, sprawozdawca komisji, również 
Sejm przyjmie te poprawki Senatu i że ustawa będzie 
mogła wejść w życie.

Bardzo ważną informacją, o którą tutaj jeden z se-
natorów pytał, jest też to, że po raz pierwszy zdarzyło 
się, że tak ważny projekt uzyskał również akceptację 
partnerów społecznych, i to zarówno strony pracow-
ników, jak i strony pracodawców w ramach Rady 
Dialogu Społecznego. Proces negocjacyjny był dosyć 
długi, dlatego też wejście w życie ustawy się opóź-
niało, ale w konsensusie Rada Dialogu Społecznego 
przyjęła uchwałę, w której zawarła 3 ważne punkty, 
które znalazły się w ostatecznym projekcie ustawy, 
i Sejm to zaakceptował. Czyli wejście w życie ustawy 
1 stycznia 2017 r., waloryzacja stawki godzinowej – 
tak więc dzisiaj mówimy o 12 zł, a po waloryzacji od 
1 stycznia ona będzie wynosiła 13 zł; o tym jeszcze 
powiem. I trzeci punkt, który z tego porozumienia 
wynika, to jest kwestia niewliczenia dodatku za go-
dziny nocne do płacy minimalnej, jak również do 
stawki godzinowej. Te 3 rozwiązania również znala-
zły się w ustawie i, tak jak powiedziałem, dużym suk-
cesem zarówno partnerów społecznych, jak i strony 
rządowej jest to, że udało się zawrzeć wspomniany 
kompromis. I ten kompromis będzie funkcjonował.

Warto też przy omawianiu tej ustawy zwrócić 
uwagę, że niestety firmy, które świadczą usługi dla 
administracji publicznej, zarówno państwowej, jak 
i samorządowej, w większości przypadków stosowały 
niskie stawki godzinowe za pracę. I myślę, że jeżeli 
w pierwszym okresie uda się to uregulować, to też 
będzie to dobre rozwiązanie. Dlatego wejście w życie 
ustawy 1 stycznia 2017 r. jest też odpowiedzią na to, 
żeby był czas dostosowania się do ustawy.

Pan senator mówił o szczegółach. Warto tutaj po-
wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy: skąd bierze się taka 
propozycja i czemu mówimy już o stawce 13 zł od 
1 stycznia? To jest kwestia związana z tym, że Rada 
Ministrów przyjęła propozycję co do wysokości płacy 
minimalnej na poziomie 2 tysięcy zł od 2017 r., stawka 
godzinowa liczona na podstawie kwoty 2 tysięcy zł 
wynosi 13 zł. Ta podwyżka spowoduje, że poziom 
płacy minimalnej będzie na poziomie 47% średniej 
krajowej, czyli zbliżamy się do granicy 50%, o któ-
rej również w programie Prawa i Sprawiedliwości 
była mowa. To jest też ważny sygnał, że dzisiaj przy 
relatywnie niewielkim bezrobociu, w każdym razie 
najniższym bezrobociu w skali kraju od 2008 r., waż-
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(senator J. Rulewski) nie dotyczy tego projektu. Trudno mi się wypowia-
dać, czy my do czegoś zmuszaliśmy Radę Dialogu 
Społecznego. Rada Dialogu Społecznego prowadzi 
dialog autonomiczny i nie było łatwo dojść do tego 
porozumienia, o którym powiedziałem. Doszło do 
porozumienia, strona rządowa przyjęła te rozwią-
zania, te propozycje i z tego jesteśmy zadowoleni. 
Jeżeli będzie proces nadużywania umów o dzieło 
– a przypomnę, że umowa o dzieło musi dotyczyć 
konkretnego wykonanego dzieła – to będziemy szu-
kać kolejnych rozwiązań, żeby ten proceder ukrócić.

Jeśli chodzi o kwestię wliczania do minimalne-
go wynagrodzenia różnych składników, to jednym 
z tych, które już nie będą wliczane – i to zosta-
ło zawarte w porozumieniu uzyskanym w Radzie 
Dialogu Społecznego – jest dodatek za godziny noc-
ne. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które mogą 
wpływać na minimalne wynagrodzenie, ale celem 
tej zmiany nie było to, żeby dokonywać tutaj jakiejś 
radykalnej zmiany.

Jesteśmy też na etapie… Od 1 września rozpoczną 
się prace nad nowym kodeksem pracy i kwestie zwią-
zane choćby z wliczaniem czy niewliczaniem różnych 
dodatków do płac mogą wtedy być w jakiś sposób 
rozważane. Jak powiedziałem na początku, mając 
świadomość, że mówimy o 2 porządkach prawnych, 
chcemy, ingerując w sposób, powiedziałbym, cywi-
lizowany w stosunki cywilnoprawne, uporządkować 
je poprzez wprowadzenie bariery minimalnego wy-
nagrodzenia i pozostawienie możliwości zawierania 
umów cywilnoprawnych z warunkami na wyższym 
poziomie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pan mówił 

o programie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że to 
było w programie. Ja przypominam sobie, że w na-
szym programie też była ta stawka godzinowa, sam 
zgłaszałem sprawę, jeżeli chodzi o jakość firm ochro-
niarskich. Bo przypominam sobie umowy, które za-
wierałem. Jakie te stawki były? No, były niskie, ra-
żące. W związku z tym jest poparcie co do tego, że 
należy takie stawki ustalić.

Ale jest tam też mowa o tym, że 80%, jeżeli chodzi 
o pierwszy rok pracy, dla osób, które zostały zatrud-
nione… Rozumiem, że państwo też to znosicie w tej 
sytuacji i to będzie 100%, czyli płaca minimalna, 
jak pan mówił, w przyszłym roku na poziomie 2 ty-
sięcy zł, która ma być… To się wiąże oczywiście ze 
stawką godzinową. No i teraz jest moje pytanie, czy 

Drugie pytanie. Czy wyraził się pan precyzyjnie, 
Panie Ministrze, mówiąc, że to jest stawka zbliżo-
na do wynagrodzenia minimalnego? Jak pan wie, 
wynagrodzeniu minimalnemu towarzyszy 17 innych 
składników, które realnie zwiększają wynagrodzenie 
bądź uprawnienia pracownika – od urlopu po nadgo-
dziny – co najmniej o 60–80%, w zależności od tego, 
czy to mężczyzna, czy kobieta. Dlaczego namówili-
ście komisję trójstronną do tego, żeby pracownicy 
sprzedali swoje prawa za wątpliwe pieniądze, które 
pożre inflacja? Dlaczego rząd, który mieni się rządem 
sprawiedliwości społecznej, nie walczy z patologią, 
z chorobą, jaką są umowy cywilne wymuszane na 
pracownikach, za to zajmuje się programem „kasa 
wypłaci”?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Kasa wypłaci, 
tak?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jan Rulewski: Rząd też będzie płacił te 

stawki.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Od razu, tak?)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie podzielam opinii pana senatora Rulewskiego, 

że w tym zakresie rząd nie dokonuje zmian, bo doko-
nuje zmiany, która… Jak powiedziałem, ta propozycja 
dotycząca 12 zł jest najlepszym tego dowodem…

(Głos z sali: 15 zł.)
Mówimy o umowach-zleceniach, nie mówimy 

o umowach o dzieło. Jeżeli mówimy o umowach 
o dzieło, to traktujemy te umowy jako te, które powin-
ny być traktowane jako umowy na wykonanie dzieła. 
I oczywiście jeżeli są nadużycia w tym zakresie, to 
po to m.in. dajemy większe uprawnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy, aby temu zapobiegać. Jednym z wa-
runków, które wprowadziliśmy od 1 stycznia, jest 
również ozusowanie umów-zleceń, tak żeby mecha-
nizm ochrony pracownika, który jest zatrudniany 
w ramach porządku prawa cywilnego, był wyższy.

Oczywiście można traktować to skrajnie, o czym 
mówił pan senator, tak, że likwidujemy w ogóle moż-
liwość zatrudnienia w ramach stosunków cywilno-
prawnych i mamy tylko umowy kodeksowe. Ale to 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Czy nie obawia się pan, Panie Ministrze, że przy-

jęcie tej ustawy, która dotyczy tylko umów-zleceń 
i wykonywania usług, a nie obejmuje umów o dzieło, 
spowoduje ucieczkę w stronę umów o dzieło? A pan 
wie – bo pan współpracował… zresztą zgodnie współ-
pracowaliśmy w Radzie Ochrony Pracy – że to jest 
najtrudniejszy problem, żeby wykryć, żeby wskazać, 
żeby udowodnić, że to nie jest umowa o pracę, tylko 
to jest umowa-zlecenie, a najgorsza to umowa o dzie-
ło. Czy nie będzie zatem ucieczek w stronę umowy 
o dzieło? Wiadomo, że tu nie będzie… Jest przewi-
dziana ewidencja czasu pracy, ale przecież jest ona 
taka iluzoryczna. Jak inspektor może sprawdzić, czy 
umowa-zlecenie zawiera… Owszem, będzie stawka – 
dzięki Bogu, że ona wzrośnie – ale nie będzie wiado-
mo, ile godzin naprawdę na to zlecenie przeznaczono, 
bo zamiast 10 będzie 5 na stawce po 12 zł.

I trzecie pytanie. Czy nie uważa pan, że powinno 
się pójść taką drogą, żeby tego mieszania nie było? 
Chodzi o zachowanie jakby dobroci umów-zlecenia, 
umów dobrowolnych, i o to, żeby zamienić na umo-
wy taryfowe, żeby dla tych osób, o których tutaj pan 
senator Florek powiada, pracujących np. w służbach 
ochrony, w układach zbiorowych stawka nie była 
mniejsza niż 12 zł, ale żeby to było wynagrodzenie, 
a nie coś umownego, co jest czasem ustną umową.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
ja bardzo proszę o pytania, a wypowiedzi będą za 
chwilę.)

No, to jest to pytanie. Panie Marszałku, to pytanie 
było takie: czy nie należało pójść drogą…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pytania trwające 
nie dłużej niż minutę.)

Aha, dobra. Zegarka nie mam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pierwsza 

rzecz, pierwsze pytanie. Zakładamy, że w ciągu 2 
lat będzie przegląd tego systemu, jak on będzie funk-
cjonował. To jest pierwsza rzecz. 

państwo przeprowadzaliście jakieś analizy w tym 
względzie. Bo Polska jest zróżnicowana, inaczej to 
wygląda w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, 
w takich miastach, a inaczej w niektórych mniej-
szych miejscowościach, a jeszcze inaczej gdzieś tam 
na południu Polski czy we wschodniej części Polski. 

Czy w związku z tym te regulacje nie będą miały 
jakiegoś znaczącego wpływu na rynek pracy? Czy to 
będzie ujemny, czy dodatni wpływ? Czy taką analizę 
państwo przeprowadzaliście?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ta analiza była 

przeprowadzana. To płacenie w pierwszym roku za-
trudnienia 80% płacy minimalnej było tak napraw-
dę dyskryminujące w stosunku do zatrudnionych. 
Oczywiście było to wprowadzane w innym okresie, 
gdy mieliśmy duży problem, jeśli chodzi o rynek pra-
cy i młodych ludzi. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. 
Jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, bezrobocie 
mamy na poziomie 8,8%, to jest najniższy poziom 
bezrobocia od 2008 r. Ale też ważne jest, że poziom 
bezrobocia spada również wśród osób najmłodszych, 
czyli tych, którzy po raz pierwszy podejmują pracę. 
I to jest ten moment, w którym powinniśmy tę stawkę 
wyrównać, tę płacę minimalną wyrównać, żeby nie 
powodować, że jest różnica w zatrudnianiu, bo to też 
ma jakby inne konsekwencje. Jak przeanalizujemy 
np. kwestię wyjazdów osób za granicę, to okaże się, 
że dzisiaj jednym z powodów, które podają młodzi 
ludzie, dlaczego wyjeżdżają, jest już nie brak pracy, 
ale płaca. I stąd, myślę, że to minimum – bo przecież 
cały czas mówimy o minimalnych kwotach – że wy-
równanie tej kwoty jest potrzebne. I to jest, myślę, 
dobre rozwiązanie.

Temat, dyskusja o minimalnym wynagrodzeniu 
zróżnicowanym na poziomie kraju co jakiś czas wra-
ca. Bo wiadomo, w Warszawie, jeśli chodzi o mi-
nimalne wynagrodzenie, poziom zatrudnienia jest 
minimalny, w innych regionach kraju jest wyższy. 
Ale zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby w całym 
kraju ten poziom utrzymać jednakowy i tutaj nie prze-
widujemy zmian, jeśli chodzi o różnicowanie płacy 
minimalnej. W tym zakresie nie przewidujemy zmian, 
jeśli chodzi o zatrudnienie w pierwszym roku, nie 
przewidujemy, że w innych regionach kraju będą inne 
stawki, bo też uważamy, że byłoby to dyskryminują-
ce. Działamy na obszarze jednego kraju i ta stawka 
powinna być jednakowa dla wszystkich. I przypomi-
nam, że cały czas mówimy o kwotach minimalnych.
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(sekretarz stanu S. Szwed) stosowany taki przepis, że również będzie musiała 
być stosowana taka stawka? Bo chcę przypomnieć, że 
tak samo mogą stosować to podmioty, które w Polsce 
będą zatrudniać ludzi. Czy tu będzie możliwość obej-
ścia tego, czy nie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, jeżeli mogę…
Szanowni Państwo, nie sprowadzajmy naszej dys-

kusji do mieszania wszystkiego, do tego, że wszyst-
ko może być umową o dzieło. No, to regulują inne 
przepisy. Zbieranie malin nie jest umową o dzieło, 
Panie Senatorze.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pan marszałek już odpowiedział. Jest przedsię-

biorcą i odpowiedział, że to nie jest umowa o dzie-
ło. Choć mamy świadomość, że tych umów o dzieło 
w rolnictwie jest najwięcej, tak że…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale to jest najgor-
szy paragraf.)

…i pan senator też o tym wie. Ale tak jak mówię, 
to jest też proces…

Jeśli chodzi o dyskusje dotyczące zatrudnienia cu-
dzoziemców, to niedługo czeka nas tutaj dosyć trudna 
dyskusja na temat zatrudniania cudzoziemców. Bo 
jakby rozróżniamy… Jeżeli mówimy o zatrudnianiu 
cudzoziemców w krajach unijnych, to te warunki są 
tam już… Dyrektywa o delegowaniu pracowników 
nakłada na nas pewne obowiązki. No, dzisiaj mamy 
niestety negatywną decyzję Komisji Europejskiej, 
jest ta procedura żółtej kartki, którą udało nam się 
wprowadzić, i Komisja Europejska niestety nam… 
No, nie przyjęła tego, będzie to kontynuowane. Ale 
rozumiem pana pytanie tak, że większy problem jest 
z zatrudnianiem cudzoziemców z krajów trzecich, 
czyli zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. I my 
staramy się to uporządkować. Chcemy – nie ukrywam 
tego – wprowadzić też zasadę, że te minimalne staw-
ki godzinowe muszą być stosowane również wobec 
tych, którzy do nas przyjeżdżają, bo inaczej ten cały 
rynek nam się rozchwieje. I to jest tak jakby główny 
cel. Dajemy duże ułatwienia dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców, mając przy tym świadomość, że są 
w tej chwili branże – głównie jest to rolnictwo, ale nie 
tylko, bo w innych branżach też już tak jest – gdzie 
trudniej jest znaleźć pracownika z naszego kraju, 
mimo że np. chodzi o teren, gdzie jest duże bezrobo-
cie. Dlatego posiłkujemy się… Ale muszą być cywi-
lizowane warunki dotyczące zatrudniania również 

Druga rzecz, ważna w tym wszystkim, o czym 
dyskutujemy, jeśli chodzi o kwestię umów o dzieło. 
Trudno w tej chwili oszacować, czy będą przejścia, 
czy nie będą. Oczywiście zdarzają się takie umo-
wy, np. umowa o dzieło na wypakowywanie towaru 
w sklepie na półkę. No, to nie jest umowa o dzieło. 
To jest omijanie… I oczywiście w takim przypadku 
inspekcja pracy będzie miała prawo działać. Chcemy 
również… To pan podnosił. Do tej stawki godzinowej 
musi być zawarta umowa i w tej umowie z jednej 
strony jest określona stawka godzinowa, ale z drugiej 
strona jest określony czas i z tego też będzie wynikało, 
że ta stawka musi wynosić minimum 12 zł, a później 
13 zł.

I trzecia kwestia, o której pan mówił, to, co już 
powiedziałem. Przygotowujemy się do zmiany ko-
deksu pracy i myślę, że to jest forum, gdzie możemy 
się zastanowić nad innymi rodzajami umów czy nad 
uproszczeniem kwestii związanych z umowami o pra-
cę. I myślę, że jeżeli problem, jeśli chodzi o umowy 
o dzieło, będzie narastał, takim rozwiązaniem doce-
lowym na pewno będzie kwestia związana z jedno-
litym podatkiem i z jednolitą składką. Bo to wtedy 
sprawę, myślę, definitywnie nam rozwiąże. Jeżeli od 
każdego zatrudnienia, czy to cywilnoprawnego, czy 
kodeksowego, będzie pobierana składka ubezpiecze-
niowa, wtedy nie będzie się po prostu opłacało, że tak 
powiem, uciekać od płacenia składek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Chróścikowski. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, mam pytanie… Bo rolnicy coraz 

bardziej stają się przedsiębiorcami i coraz więcej osób 
zatrudniają. Ginie praca gospodarstw rodzinnych, 
a coraz większa jest – widać to wyraźnie – potrzeba 
najmowania do pracy innych osób. 

I w związku z tym mam pytanie takie. W przy-
padku, kiedy piszemy umowę o dzieło – bo właściciel 
uznaje, że wykonanie zbioru… Np. bardziej efek-
tywnie wychodzi mu wykonać to jako dzieło, zebrać 
100 kg malin czy, powiedzmy, 100 kg truskawek, czy 
też… Czy to można uznać za umowę o dzieło? Czy 
jednak umowę godzinową, za którą rolnicy nie chcą 
jednak płacić, nie chcą płacić za godziny, bo wtedy 
ich pracownik jest nieefektywny?

I drugie pytanie. Sprawa dotyczy zatrudniania 
cudzoziemców. Wiemy, że Niemcy wprowadzali taki 
obowiązek – co zostało podważone przez Komisję 
– dotyczący stawki godzinowej, czyli 8 euro, jeśli 
dobrze pamiętam. Czy w przypadku Polski będzie 
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(sekretarz stanu S. Szwed) Komisja Europejska, wbrew decyzji tych 11 państw, 
odrzuciła tę naszą propozycję i dalej przeprowadza 
propozycję zmiany dyrektywy, która w bezpośredni 
sposób uderzy w polskich przedsiębiorców tworzą-
cych tej chwili największy rynek delegowanych pra-
cowników do krajów Unii.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Czerwiński, proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jak rozumiem, 

minimalna stawka godzinowa jest związana z mini-
malnym wynagrodzeniem. 

Czy jest to sztywny, nie wiem, wzór albo formuła, 
tak że można przejść z jednego na drugie, czy też to 
wszystko jest płynne i np. w zależności od ustaleń, 
powiedzmy, komisji dialogu może się zmieniać?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Stawka nie 

jest bezpośrednio połączona… To jest ten sam sys-
tem, jeśli chodzi o waloryzację… Jest tu zastosowany 
taki sam mechanizm. Jeżeli partnerzy społeczni nie 
porozumieją się co do kwoty podwyższenia płacy 
minimalnej i stawki godzinowej, to wtedy takie pro-
pozycje składa rząd. W ustawie był zapis dotyczący 
12 zł. I mechanizm waloryzacyjny jest tu połączony 
z mechanizmem waloryzacji dotyczącym płacy mini-
malnej. Czyli o ile wzrośnie płaca minimalna, o tyle 
wzrośnie stawka godzinowa. Czyli negocjacje będą 
dotyczyły płacy minimalnej, tak można powiedzieć. 
Tak że skoro teraz płaca minimalna… Rząd zapropo-
nował 2 tysiące zł, strona społeczna nie porozumiała 
się co do tej wysokości i płaca na poziomie 2 tysię-
cy zł zostanie przez rząd już zaakceptowana. I z tych 
2 tysięcy zł wyjdzie stawka godzinowa, która będzie 
wynosiła 13 zł.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo.)

Jeżeli w następnym czy którymś roku płaca mini-
malna będzie wynosiła, nie wiem, 2 tysiące 100 zł, to 
wtedy stawka godzinowa będzie wyższa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

tych osób. Jesteśmy w trakcie dyskusji, temat nie jest 
łatwy, ale próbujemy go w jakiś sposób ucywilizo-
wać. I powiem tak: jeżeli chcemy go ucywilizować 
– a tak robimy – patrząc w kierunku państw Unii 
Europejskiej, to musimy robić to, uwzględniając też 
drugą stronę. To nie może być tak, że z jednej stro-
ny stosujemy pewne zasady, czyli pracownik polski 
wyjeżdżający za granicę ma mieć tam zapewnione 
minimalne warunki, a ktoś, kto przyjeżdża do nas, 
może być traktowany gorzej, może mieć gorsze wa-
runki. Wiem, że w przypadku rolnictwa większość 
umów, które są zawierane, to umowy o dzieło i że 
jest to pewien problem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ja mam, Panie 

Marszałku, tylko jeszcze jedno pytanie.)
Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Można?)
Proszę, proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, chcę zwrócić uwagę, że 

w Niemczech naszym pracownikom, którzy tam pra-
cują, płaci się w ten sposób: jeżeli zebrany produkt zo-
stanie sprzedany, to wtedy płaci się pracownikowi za 
sprzedany produkt. Jak pieniądz nie wraca, to nie pła-
cą. A więc to też jest umowa o dzieło i w Niemczech 
to stosują: konkretna wykonana praca – zapłacona, 
nie – niezapłacona. I często polscy pracownicy nie 
dostają wynagrodzenia, gdyż w ten sposób się sank-
cjonuje te umowy, czyli umowy o dzieło.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Senatorze, tu jest też taki problem, że jeste-

śmy traktowani niestety różnie. Niemcy mają wdrożo-
ną procedurę, jeśli chodzi o wprowadzenie niezgodnie 
z prawem unijnym minimalnych i innych świadczeń 
dotyczących transportu, jest wdrożona ta procedura, 
ale oni i tak to stosują. A jak my coś wprowadzamy, 
to od razu są nakładane na nasz kraj kary. I to są 
tak jakby dwa porządki… To znaczy może nie dwa 
porządki, źle powiedziałem. Inaczej podchodzi się 
do naszego kraju, a inaczej podchodzi się do takiego 
kraju, jakim są choćby Niemcy. No, przykładem jest 
to, że, tak jak mówię, jest 11 państw – razem z nami 
– które wdrożyły procedurę żółtej kartki, ale dzisiaj 
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malnej. W tym roku ta kwota wyniosła 2 tysiące zł. 
Ta propozycja trafia na posiedzenie Rady Dialogu 
Społecznego. Rada Dialogu Społecznego nie zaapro-
bowała, związkowcy oczywiście tak, ale pracodawcy 
nie zgodzili się na tę kwotę. Sprawa wraca na posie-
dzenie Rady Ministrów i Rada Ministrów przyjmuje, 
już swoją uchwałą, wysokość kwoty. Ale ta kwota 
nie może być niższa od wspomnianej pierwszej pro-
pozycji. Czyli w omawianym tu przypadku Rada 
Ministrów ma tylko jedną możliwość podwyższenia, 
nie może już obniżyć. A 2 tysiące zł to jest kwota, 
którą zaproponowaliśmy, i ta kwota zostanie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Piotr Florek: Przepraszam, ja tylko ad 
vocem. Bo, jak rozumiem, w tym roku rada chyba 
była za, jeżeli chodzi o pracodawców, to zaopiniowali 
pozytywnie, z tego, co…)

Nie, nie. Płacy minimalnej na poziomie 2 tysięcy 
rada nie zaopiniowała pozytywnie. Pracodawcy nie 
zgodzili się na kwotę 2 tysięcy zł.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję bar-
dzo.)

Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Należy się cieszyć, że Rada Dialogu Społecznego 

uwzględniła sprawę minimalnej stawki godzinowej 
w takim wymiarze, jaki zapowiadały dwa największe 
ugrupowania już w kampanii wyborczej. To 12 zł 
było kwestią, która łączyła i Prawo i Sprawiedliwość, 
i Platformę Obywatelską, nawet w odwrotnej kolejno-
ści oba te ugrupowania chciały tej zmiany. Chodziło 
o to, żeby jednak zagwarantować pracującym na 
umowę-zlecenie płacę chociażby na poziomie mini-
malnego wynagrodzenia, jeśli obejmuje ona taki sam 
zakres czasowy.

Trzeba jednak pamiętać, że gwarantowane wy-
nagrodzenie, niezależnie od tego, czy w przypadku 
umowy cywilnoprawnej, czy w przypadku umowy 
o pracę, jest dla pracowników trochę obosiecznym 
mechanizmem. Trzeba być ostrożnym i wybrać dobry 
moment. Razem z Platformą Obywatelską twierdzę 
jednak, że ten moment jest dobry, zarówno jeśli cho-
dzi o najniższe wynagrodzenie… Chciałbym pań-
stwu przypomnieć, że za naszych rządów myśmy 

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Panie Ministrze! Wdzięczny jestem za to my-

ślenie… za to, co pan mówił o wprowadzeniu zasa-
dy, że za równą pracę, równe obciążenie… A moje 
pytanie wynika m.in. z wypowiedzi pana senatora 
Chróścikowskiego. On się dobrze zna na rynku rol-
nym. 

Pytanie brzmi: jak zamierzacie państwo rozwiązać 
problem kontroli w rolnictwie? Tam ręce inspekcji 
pracy, jak wiadomo, nie sięgają. A, jak wskazuje tu 
pan senator Chróścikowski, który, jak mówiłem, zna 
się na rzeczy, właśnie tam jest najwięcej umów o dzie-
ło – przy zbieraniu truskawek, przy selekcji grzybów, 
przy jakichś tam omłotowych pracach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Kolejne pytanie, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze! Ponieważ zauważyłem, że pan 

senator sprawozdawca chyba trochę wprowadził mnie 
w błąd, przeczytam… To jest art. 2 pkt. 5: „Jeżeli 
Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, 
o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów 
ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 
15 września każdego roku, wysokość minimalnego 
wynagrodzenia”. 

I w związku z tym mam pytanie: jeżeli Rada 
Dialogu Społecznego nie uzgodni, czyli nie będzie-
my mieć ustalonego minimalnego wynagrodzenia, to 
w jaki sposób Rada Ministrów ustali stawkę godzi-
nową na następny rok, jeżeli nie będzie konsensusu? 
Udało się w tym roku, ale nie zawsze musi się udać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panu sena-

torowi Rulewskiemu odpowiem: to jest pytanie do 
Państwowej Inspekcji Pracy. Myślę, że sobie poradzi. 
Tutaj nie będę ciągnął tego wątku.

Panie Senatorze, omawiany tu mechanizm, je-
śli chodzi o kwestię związaną z ustaleniem pracy 
minimalnej, działa trochę inaczej. Rząd proponuje 
partnerom społecznym określoną kwotę płacy mini-
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(senator M. Augustyn) a nie jako tania siła robocza. Miejmy nadzieję, że to 
zadziała nawet silniej aniżeli te urzędowe nakazy, które 
tutaj wprowadzamy. Bo wielu pracodawców, z którymi 
rozmawiałem przed przyjazdem tutaj i procedowa-
niem tej ustawy, mówiło mi wprost: mnie to w coraz 
mniejszym stopniu dotyczy, bo tak mało zarabiających 
pracowników już dawno u mnie nie ma. I oby takich 
wypowiedzi było jak najwięcej, oby raczej płaca mini-
malna zostawała w tyle za realnymi wynagrodzeniami, 
a nie stanowiła środek przymusu do płacenia tyle, żeby 
dało się chociaż przeżyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka, 

pan senator Mamątow, pan senator Łuczak i pan sena-
tor Kamiński złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

(Senator Antoni Szymański: Czy ja mogę złożyć 
wniosek? Chodzi o przejście do głosowania nad tą 
ustawą w jutrzejszym bloku głosowań.)

Chcę o tym poinformować, dosłownie za kilka 
sekund.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone jutro, po punkcie 
drugim.

Jutro zaczynamy o godzinie 9.00 punktem do-
tyczącym ratyfikacji. Po tym punkcie nastąpi gło-
sowanie nad punktem dotyczącym ratyfikacji oraz 
nad tymi punktami, które zdążymy jeszcze dzisiaj 
procedować. Będę się starał, abyśmy zdążyli jeszcze 
z 2 punktami dotyczącymi Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To są 2 punkty, będę 
chciał skończyć dzisiaj ich procedowanie, tak abyśmy 
mogli jutro przegłosować 4 punkty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o aktywizacji przemysłu 
okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 227, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 227 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, pana sena-
tora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja w dniu dzisiejszym… przepraszam, 

wczorajszym, obradowała nad tym porządkiem punk-

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

podwoili najniższe wynagrodzenie i ten progres był 
ciągły. Robiliśmy to czasem za zgodą pracodawców, 
ale bywało, że i bez niej. Teraz został zrobiony trochę 
większy krok, dlatego nie udało się uzyskać kon-
sensusu w Radzie Dialogu Społecznego. Mimo to 
popieramy to rozwiązanie, dlatego że zatrudnienie 
rośnie, koniunktura jest dobra. Można by powiedzieć, 
że skoro mamy się przybliżyć do wskaźników, któ-
re są w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o minimalne 
wynagrodzenie w stosunku do średniej płacy, to jak 
nie teraz, to kiedy.

Ta obosieczność i wątpliwości, których nie da się 
rozwiać, dotyczą tego, jak zachowa się rynek pracy, 
jak rzeczywiście zachowają się pracodawcy. Otóż 
można by powiedzieć, że pracodawcy, próbując mi-
nimalizować koszty pracy, postępowali kaskadowo. 
Kiedy chcieli zaoszczędzić i nie płacić nawet płacy 
minimalnej, to uciekali w umowę-zlecenie. Jeśli i to 
było za dużo w przypadku niektórych sektorów – była 
tutaj mowa o rolnictwie, o sadownictwie, o warzyw-
nictwie – to uciekali w umowę o dzieło.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą poruszyliśmy na 
posiedzeniu komisji, kwestia szarej strefy. Oczywiście 
wtedy, kiedy pracodawcy chcą drastycznie zmniej-
szyć koszty zatrudnienia, unikają legalnego zatrud-
nienia. Trudno powiedzieć, jak będzie teraz. Należy 
jednak mieć nadzieję, że ten manewr generalnie bę-
dzie korzystny dla pracowników, zwłaszcza w tych 
rejonach, w których bezrobocie jest już na napraw-
dę minimalnym poziomie, w których o pracownika 
trzeba się starać i kiedy nie można sobie pozwolić na 
unikanie porządnego płacenia.

Opowiem państwu króciutką historyjkę, którą 
usłyszałem od mojej przyjaciółki ze świetnie rozwi-
jającej się firmy, z dobrą marką, z dobrą renomą, dużo 
inwestującej. Powiedziała: wiesz, ja też do niedaw-
na zatrudniałam sporą grupę pracowników na umo-
wę-zlecenie, a nawet na umowę o dzieło. Ale kiedy 
musiałam zakupić najnowsze maszyny, do których 
naprawdę trzeba było przysposobić ludzi, i musia-
łam zainwestować w kształcenie informatyczne, a oni 
zaczęli mi odchodzić z pracy, bo byli nieusatysfak-
cjonowani zarobkami, to zrozumiałam, że dalej tak 
robić nie mogę. I zaledwie kilka osób pracuje teraz 
na umowę-zlecenie, tam, gdzie to konieczne. A reszta 
pracuje już na umowę o pracę. Płacę im przyzwoicie, 
nie tylko dowożę do pracy na własny koszt, ale jesz-
cze organizuję stołówkę. I myślę – jako że pracuje 
tam sporo kobiet – o tym, żeby zorganizować mi-
kroprzedszkole.

Wydaje mi się, że tego rodzaju podejście będzie się 
w Polsce upowszechniało i że pracownik – także za 
sprawą tego, co dzisiaj proponujemy – coraz częściej 
będzie traktowany jako najważniejszy zasób firmy, 
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Senator Grzegorz Peczkis:

Takie pytanie na posiedzeniu komisji nie padło. 
Sprawozdając obrady komisji… Zadawano pytania 
szczegółowe np. o to, dlaczego przemysł pełnomorski, 
a nie przemysł śródlądowy… Pan minister odpowie-
dział wtedy, że uniemożliwiają to przepisy europej-
skie o podatku od towarów i usług. Myślę, że na to py-
tanie najlepiej odpowie obecny tu pan minister. Tam 
jest wprowadzana bardzo konkretna kwota. Mówimy 
o 5 milionach euro, nad którą to kwotą była dyskusja 
wcześniej w Sejmie. Jak mówię, jest tutaj pan mini-
ster i na to pytanie pewnie odpowie. W trakcie obrad 
komisji tak dokładnie nie było to rozważane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Dziękuję, więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu? Witam serdecznie pana Pawła 
Brzezickiego.

Panie Ministrze, zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja może oszczędzę sobie wygłaszania preambu-

ły, gdyż prawdopodobnie wszyscy państwo wiecie, 
jaką rolę odgrywał historycznie przemysł stoczniowy 
w Polsce do roku 2007, jaką odgrywał po roku 2007 
i jaką odgrywa dzisiaj.

Chcemy aktywizować ten przemysł. Za pomocą 
tej ustawy zwracamy się do przedsiębiorców, w szcze-
gólności do tych, którzy są podmiotami umów o bu-
dowę pełnomorskich statków, pełnomorskich jedno-
stek. Może od razu wkomponuję w swoje wystąpienie 
odpowiedź na pytanie pana senatora. 

Otóż ustawa zawiera 3 rodzaje narzędzi podatko-
wych, które mają stoczniom ułatwić przede wszyst-
kim zdobycie kapitału obrotowego i zaproponowanie 
klienteli, czyli armatorom, wyrobów tańszych, ale 
jakościowo swoistych dla polskiego przemysłu stocz-
niowego, czyli wyrobów wysokiej jakości. Otóż jeżeli 
chodzi o sferę VAT, to chcemy, aby ta ustawa pomo-
gła przemysłowi stoczniowemu na 2 płaszczyznach. 
Po pierwsze, jest katalog statków, które mogą być 

tu… nad tym punktem porządku obrad. Przepraszam, 
jestem już troszkę zmęczony dzisiejszymi obradami.

Bezpośrednio obecny był pan minister…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…który w bardzo krótkiej i merytorycznej dysku-

sji odpowiedział na 2 pytania. W zasadzie można więc 
powiedzieć, że dyskusji prawie nie było. Wszyscy 
obecni na posiedzeniu komisji senatorowie poparli 
wniosek.

Powiem tylko króciutko, że ustawa, o której tu 
mowa, to ustawa, która sprzyja rozwojowi przemysłu 
stoczniowego. Trzeba zaznaczyć, że głównie chodzi 
tu o przemysł pełnomorski, w mniejszym stopniu 
ustawa dotyczy przemysłu śródlądowego. To są pakie-
ty ułatwień polegające na, po pierwsze, zmniejszeniu 
obciążeń fiskalnych, podatku od towarów i usług, po 
drugie, utworzeniu większej możliwości tworzenia 
specjalnych stref, w których funkcjonuje przemysł 
stoczniowy, i po trzecie, organizacji łatwiejszego do-
stępu do środków finansowania budowy statków. To 
będzie dotyczyło zarówno budowy nowych statków, 
jak i zmiany przeznaczenia statków istniejących po-
przez remont, a także zmiany źródła napędu.

Tak jak powiedziałem, posiedzenie przebiegało 
sprawnie i obrady zakończyły się pełnym poparciem 
tej ustawy ze strony obecnych senatorów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Ja dopiero w tej chwili czytam tę ustawę, bo została 
ona wprowadzona do programu naszego posiedzenia 
tak… Zaciekawiło mnie to, co pan sprawozdawca 
powiedział na temat podatku VAT. 

Jak ma wyglądać to zwolnienie z podatku VAT? 
To jest wyjątkowa sytuacja, która ma dotyczyć, jak 
rozumiem, przemysłu okrętowego. Czy nie będzie 
to przykład dla innych, żeby ci również zwracali się 
o zmniejszenie podatku VAT? Gdyby pan mógłby 
wyjaśnić, jeżeli chodzi o te przywileje w opodatko-
waniu… Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi.
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(podsekretarz stanu P. Brzezicki) Trzecim elementem, który jest ułatwieniem dla 
stoczni, jest możliwość zagospodarowania terenu 
stoczniowego należącego do stoczni, a nie tylko, jak 
było do tej pory, do Skarbu Państwa, w ramach spe-
cjalnej strefy ekonomicznej. Zarząd stoczni zgłosi 
taką potrzebę do ministra gospodarki morskiej, a ten 
do Ministerstwa Rozwoju. Następnie rozporządze-
niem Rady Ministrów taka strefa będzie ustanawiana. 
Jest to de facto pełen katalog ułatwień, który jest w tej 
ustawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Kto z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pani Senator Rotnicka, bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Moje pytanie będzie może naiwne. Mówimy tutaj 

o aktywizacji czy, powiedzmy, rozwoju budownictwa 
okrętowego, produkcji statków. Ja mam takie pytanie. 

Czy będą do tego wszystkiego dopuszczone pod-
mioty polskie, czy także podmioty zewnętrzne? 
Pytam o to dlatego, że może nie przywileje, ale uła-
twienia są tu dosyć daleko idące. Strefa ekonomiczna 
itd.… Powiedział pan na końcu, że właściciele grun-
tów… Chodzi nie tylko o Skarb Państwa, lecz także 
o przedsiębiorców. Czy może mi pan powiedzieć, jak 
dokładnie to będzie wyglądało?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Tak. Będą tu dopuszczone wszystkie podmioty, 

które prowadzą działalność gospodarczą na podsta-
wie polskiej ustawy – Kodeks spółek handlowych. 
W związku z tym może się tu pojawić także kapitał 
obcy. Co do zasady nie ma jednak innej możliwości 
fizycznej niż spuszczenie statku z polskiej pochylni 
bądź polskiego doku do polskiego morza. Nie istnieje 
inna możliwość. Z udziałem jakiego kapitału będzie 
to zrobione? Trudno mi powiedzieć.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, 
o przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicz-
nych, to w tej chwili możliwość ich zastosowania jest 

armatorom sprzedane bez obciążania ich podatkiem 
VAT. Co do zasady armator pełnomorski, bo o ta-
kich mówimy, nie ma możliwości w swojej działal-
ności usługowej obciążania podatkiem VAT swoich 
klientów, gdyż podatek VAT jest swoisty wyłącznie 
w przypadku Unii Europejskiej. Podatek VAT nie 
występuje na świecie i jako taki nie może być…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze Chróścikowski, ale bardzo 
proszę o wyłączenie telefonu.)

…używany przez armatora w celu tzw. reim-
bursowania sobie tego podatku zapłaconego stocz-
ni. Uznaje to cały świat, uznaje to również Unia 
Europejska. Unia Europejska pozwala na to, ażeby 
sprzedawać statki klientom bez podatku VAT. Jest 
to wyjątek. Jest to podatek zharmonizowany i coś 
takiego nie istnieje w innych branżach. W naszej 
branży istnieje i dotyczy również usług portowych 
oraz wszelkich prac związanych z pełnym morzem. 
Dlatego też rozszerzamy katalog statków sprze-
dawanych bez podatku VAT, dostosowując go do 
wymogów unijnych. Do tej pory mieliśmy do czy-
nienia z katalogiem, w którym mówiono, że taki 
i taki rodzaj statku może być sprzedany bez podat-
ku VAT. Dzisiaj niejako przechodzimy wprost na 
brzmienie dyrektywy Unii Europejskiej i mówimy 
o wszystkich statkach pełnomorskich z pewnymi 
wyjątkami. Generalnie wyjątki te dotyczą okrętów 
wojennych.

Jeżeli chodzi o niestosowanie podatku VAT… 
Niejako wchodzimy głębiej z podatkiem VAT. 
Uważamy, że skoro statek może być sprzedany bez 
podatku VAT armatorowi, a w procesie zaliczkowania 
budowy tego statku, który to proces trwa kilka lat, 
stocznia ponosi koszty w postaci podatku VAT i de 
facto rozlicza go sobie dopiero na końcu budowy… 
Tą ustawą robimy, że tak powiem, ukłon w kierunku 
stoczni – stwierdzamy, że stocznia może zakupić od 
swoich dostawców elementy wyposażenia, które są 
wbudowywane w nowo budowany statek, bez podatku 
VAT. Na tym polega novum i jest to akceptowane 
również przez Unię Europejską. Nie jest to element, 
który jest notyfikowany Komisji Europejskiej.

Elementem, który będzie notyfikowany Komisji 
Europejskiej, jest element dotyczący podatku CIT, 
podatku dochodowego. W naszej ustawie dajemy 
stoczniom możliwość opcjonalnego stosowania po-
datku na dotychczasowych zasadach w wysokości 
18% bądź też zgłoszenia i stosowania obligatoryjnie 
w okresach 3-letnich, które mogą być przedłużane 
przez zarząd stoczni, podatku od produkcji sprzedanej 
w wysokości 1%. Ten element notyfikujemy Komisji 
Europejskiej.
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(podsekretarz stanu P. Brzezicki) problemami przemysłu stoczniowego, to są problemy 
całego łańcucha dostawców, od Szczecina i Gdańska 
aż do Podhala. Chodzi tu o huty, zakłady Cegielskiego, 
zakłady Towimor, Zakłady Mechaniczne „Wola”, 
zresztą wszystkie zakłady mechaniczne w Polsce 
robiły coś do stoczni. To jest ten problem.

Miejsce pracy w stoczni, w przemyśle stocznio-
wym przelicza się na od 7 do 15 miejsc w przemysłach 
kooperujących. W związku z tym, jeżeli straciliśmy 
czy zafundowaliśmy sobie tzw. ustawą stoczniową 
stratę 15 tysięcy miejsc pracy, to mamy od razu odpo-
wiedź: ok. 100–150 tysięcy ludzi w Polsce poszło na 
bezrobocie, i to ludzi zatrudnionych nie w rolnictwie 
czy w nieskomplikowanych przemysłach, a w prze-
mysłach technologicznych.

Jeżeli chodzi o kadrę, to chciałbym powiedzieć tak, 
choć może to będzie trochę polityczne. Otóż z pol-
skich stoczni, o których mówimy, a mówimy głównie 
o Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, te 2 stocznie, oprócz 
Gdyni, czyli stocznie w Gdańsku i w Szczecinie, to 
są stocznie poniemieckie, to są stocznie, które Polska 
otrzymała w roku 1945. Ludzie, którzy zaczęli w tych 
stoczniach pracować po 1945 r., to byli głównie ludzie 
zza Buga, ze Wschodu. Wysoko wykwalifikowana siła 
robocza, przepraszam za brzydkie wyrażenie, tworzy 
się dopiero w trzecim pokoleniu. My zostaliśmy jej 
pozbawieni czy też jej możliwość rozwoju została 
ucięta pod koniec trzeciego pokolenia, właśnie do-
kładnie w roku 2007. W tej chwili najwyższej klasy 
fachowcy to są ludzie w wieku 60+. Ale jednocze-
śnie mamy dużo młodzieży, szczególnie w biurach 
konstrukcyjnych, bo te biura zostały rozproszone 
wokół stoczni, i w tej chwili w Gdańsku, w Gdyni 
i w Szczecinie pracuje ponad 60 podmiotów tej bran-
ży, które projektują dla Holandii, dla Niemiec, dla 
Hiszpanii itd. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że 
produkcja okrętowa w Europie rośnie. Spadła tylko 
w Polsce, w Europie wzrosła.

Ponadto szansą są osoby o średnim wykształceniu 
technicznym, którym aktualnie kończą się kontrakty 
w krajach zachodnich, w stoczniach, które produko-
wały dla przemysłów związanych z wydobyciem ropy 
naftowej na morzu. Kontrakty, które oferowano tam 
Polakom, były to głównie kontrakty 6-miesięczne 
i w tej chwili redukcja tego przemysłu ze względu na 
spadek cen ropy naftowej jest tak głęboka, że kontrak-
tów tych nie odnowiono. Dlatego prawdopodobnie po 
wakacjach będziemy mieli bardzo dużo fachowców 
ze średnim wykształceniem, głównie chodzi tu o spa-
waczy z międzynarodowymi certyfikatami, bo nie są 
to tacy zwykli spawacze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.

ściśle ograniczona do terenów należących do Skarbu 
Państwa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której 
Skarb Państwa bierze, że tak powiem, zielone pole, in-
westuje miliardy w grunt, infrastrukturę itd., a w tym 
samym czasie wielkie połacie ciężko uzbrojonego 
terenu stoczniowego są puste. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytania.
Pan senator Piecha, bardzo proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Ja mam pytanie do pana ministra odnośnie do 

budowy statków. Czy po 2007 r. zwodowaliśmy jakiś 
statek pełnomorski i czy jesteśmy technicznie przy-
gotowani do takiego działania? To jedno.

Drugie pytanie. Czy mamy w tej chwili odpo-
wiednią kadrę inżynieryjno-techniczną, odpowied-
nich konstruktorów, którzy zaprojektują takie statki? 
Pytam, bo jest przerwa, od 2007 r. stocznie praktycz-
nie nie produkują statków.

I trzecie pytanie. Czy firmy okołostoczniowe, te, 
które wyposażają statki, też będą mogły liczyć na 
wsparcie? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Tak, Panie Senatorze, od roku 2007 zwodowaliśmy 

wiele statków pełnomorskich, tylko problemem nie 
jest liczba tych statków. Otóż zgodnie ze statystyką 
urzędu statystycznego w roku 2007 zwodowaliśmy 
33 statki pełnomorskie, a w roku 2015 zwodowaliśmy 
ich 11. Problem polega na czymś zupełnie innym. 
Otóż w roku 2007 ciężar tych statków, czyli masa 
sprzedana w eksporcie, to było 0,5 miliona t, co nie 
było jakimś rekordem. A w roku 2015 sprzedaliśmy 
statki, które w sumie ważyły 25 tysięcy t. To oznacza 
dwudziestokrotne zmniejszenie produkcji rzeczowej, 
nakładów na te statki. To były małe statki. To były 
oczywiście statki pełnomorskie, statki o wysokiej 
jakości, statki drogie, ale tak zmniejszona masa i ilość 
użytego sprzętu ucięła łańcuch dostawców.

Dlatego problemy, które dzisiaj występują, jeżeli 
chodzi o przemysł stoczniowy, tylko w małej części są 
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który jest szeroko wykorzystywany i był szeroko wy-
korzystywany przez stocznie. Ten regulamin zakła-
da wymuszanie 30-procentowego nakładu polskiego 
produktu w procesie składania statku. Czyli mamy 
jak gdyby z tej strony pewnego rodzaju wymuszenie 
i chęć przemysłu kooperującego ze stoczniami co do 
wykonywania zamówień na rzecz stoczni.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Mówiąc krótko: poprawicie… czy też pozytywnie 

to wpłynie na cash flow stoczni w odniesieniu do 
budowy statków. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Panie 
Ministrze.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przemysł stoczniowy od kilkunastu lat w zasadzie 

był zwijany i został już dość skutecznie prawie całko-
wicie zwinięty. Przemysł stoczniowy, tak jak mówił 
pan minister, to przemysł uzależniony od dostawców, 
poddostawców części. On był w Polsce rozwinięty, 
był na tak wysokim poziomie, że w zasadzie można 
powiedzieć, że całe statki były tu formowane, wypo-
sażane w części krajowe, części, które miały dopusz-
czenia międzynarodowych towarzystw żeglugowych 
i spełniały najwyższe normy w świecie. Ale ten prze-
mysł również został zwinięty, czyli nie tylko stocznie, 
ale też wszystkie firmy, które z nimi kooperowały. 
Dokładnie obserwowałem, w jaki sposób zwijana była 
np. fabryka specjalistycznych pomp obsługujących 
statki. To była fabryka w Gliwicach, GZUT Gliwice 
produkująca pompy. To są trudne technicznie elemen-
ty, dlatego że one… Nie wiem, czy państwo wiecie, 
ale – jako przykład podam taką bzdurę – na okrętach 
standard napięciowy to nie jest 50 Hz, tak jak u nas 
w gniazdku, tylko jest to 60 Hz. I już samo to powo-
duje, że te silniki muszą być inne. To jest standard 
oceaniczno-pełnomorski, w związku z tym te urzą-
dzenia mają po prostu inne parametry. I dlatego to 
jest ściśle wyspecjalizowana produkcja. Mówię o tym, 
dlatego że powszechnie wiadomo, że budowanie stat-
ków jest dużo bardziej skomplikowane niż budowanie 
pojazdów typu samochód po prostu z uwagi na ilość 
komponentów i ich wzajemne relacje. Z tym więk-
szą uwagą obserwujemy duży wysiłek, jaki ten rząd 
w te kwestie wkłada, po pierwsze, poprzez stworzenie 
nowego ministerstwa tylko do tych spraw, tylko do 
spraw morskich, transportu morskiego, a po drugie, 
poprzez zupełnie realne działania. I dzisiaj po raz 
pierwszy naocznie widzimy takie realne działanie, 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję…
(Senator Wojciech Piecha: Chciałbym jeszcze do-

pytać…)
Bardzo proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Chciałbym jeszcze dopytać o ten przemysł około-

stoczniowy. Czy on też będzie miał jakieś wsparcie 
finansowe, może w postaci zmniejszenia podatków, 
żeby to odżyło?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Panie Senatorze, otóż w tej ustawie jest tak, że 

to stocznia otrzyma rachunek bez VAT od swojego 
dostawcy. Ja może postaram się to wytłumaczyć na 
prostym przykładzie. Najprostszym elementem wypo-
sażenia statkowego jest agregat prądotwórczy. Agregat 
prądotwórczy zwykle składa się z 2 elementów, jest to 
generator prądu i jego obudowa – stojan itd., itd. Tak? 
To są zwykle rzeczy, które przychodzą od 2 dostaw-
ców, są składane u producenta agregatów i wysyłane 
do stoczni. Otóż to ten producent agregatów będzie 
musiał zapłacić VAT. I to on weźmie na siebie ciężar 
rozliczenia się z budżetem. Tylko że on nie będzie się 
rozliczał w okresie kilkuletnim, tak jak producent stat-
ku, jak stocznia, która buduje statek przez, powiedzmy, 
minimum 2 lata, no, do 10 lat, w zależności od skom-
plikowania tego statku… Oczywiście jeśli to jest seria, 
to pierwszy statek jest po 10 latach, a później następne 
są co pół roku – dodaję to, żeby nie mówić, że każdy 
statek produkuje się przez 10 lat. W każdym razie to 
ten producent bierze na siebie ciężar rozliczenia się 
z budżetem. A wyposażenie okrętowe, te wszystkie 
elementy są produkowane w produkcji seryjnej i pro-
dukcji szybkiej. Myśmy rozmawiali… Ja rozmawiałem 
z izbą hutniczą, z izbami regionalnymi na południu 
Polski, na Śląsku, i tam powiedziano mi tak: my chce-
my tego z tego względu, że my dostaniemy dzięki temu 
zamówienia, my dostaniemy zamówienia i my się roz-
liczymy w kwestii VAT. A w szczególności dotyczy to 
przemysłu metalurgicznego, gdzie jest tzw. odwrócony 
VAT, czyli już i tak, i tak przychodzi bez VAT…

Ustawa nie przewiduje jednak bezpośredniego 
wsparcia, tylko wsparcie pośrednie poprzez uaktyw-
nienie produkcji w stoczniach i sprawę zaciągnięcia 
zamówień od polskich podmiotów. Elementem dodat-
kowym, który jest niejako obok ustawy i obok któ-
rego ustawa była budowana, jest regulamin KUKE, 
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 

(wicemarszałek G. Czelej)
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(senator G. Peczkis) katalog beneficjentów pomocy, a także określać tryb, 
warunki, terminy oraz szczegółowe wymagania, jakie 
powinny zawierać umowy o dofinansowanie z eu-
ropejskiego funduszu. Ustawa określa także zasady 
kontroli beneficjentów, jak i zwrot środków, czy to 
nadpłaconych, czy naliczonych niewłaściwie, czy źle 
wykorzystanych.

Tak jak powiedziałem, komisja nie prowadziła 
większej dyskusji i wnosi o przyjęcie ustawy wraz 
z 8 poprawkami. 6 z tych poprawek to są poprawki 
legislacyjne zaproponowane przez biuro, które zostały 
przejęte. 

Proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej ustawy z po-
prawkami. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego.
Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę nadwyrężał cennego czasu pań i panów 

senatorów. Chciałbym tylko wskazać pewne uwa-
runkowania faktograficzne związane z przyjęciem 
tej ustawy.

Mianowicie w 2013 r. Komisja Europejska zakoń-
czyła prace nad potężnym programem operacyjnym 
„Rybactwo i morze”. On już obowiązuje w Polsce, 
jest implementowany i realizowany od 2014 r. To 
będzie miało miejsce do roku 2020. Rozpatrywana 
przez Wysoki Senat ustawa ma ułatwić, przyspieszyć 
procedowanie wniosków składanych przez naszych, 
polskich rybaków. Jej celem jest również uproszczenie 
pewnych procedur. Chcemy jak najszybciej urucho-
mić te środki, które strona polska już posiada w ra-
mach programu „Rybactwo i morze”, i przekazać je 
naszym rybakom.

Przy okazji na zakończenie chciałbym, jeżeli moż-
na, podziękować Wysokiemu Senatowi za wzorowe 

które siedząca właśnie tam grupa ludzi wypracowała. 
To jest potężny wysiłek, za który trzeba im po prostu 
podziękować. A brawa będziemy bić, Panie Ministrze, 
jak to wszystko się uda. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone jutro po głoso-
waniach nad punktem drugim.

I chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozpatrzyli jeszcze 
kolejny punkt.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspie-
raniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackie-
go z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 230, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 230 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Panie Marszałku, Błaszczyka.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 

Błaszczyka.)
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Ustawa została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu wczorajszym. 
Ustawa dotyczy zmiany ustawy o wspieraniu zrów-
noważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
Projekt ustawy był projektem poselskim. Ustawa jest 
bardzo oczekiwana przez środowiska rybackie, bo po-
zwoli uruchomić fundusze z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego i związane z nim programy. 

W myśl ustawy, która została przyjęta w 2015 r.... 
No, okazało się, że zapisy tej ustawy ograniczają moż-
liwość uruchomienia programów. Ta nowelizacja nie 
jest długa, nie wywołała jakiejś większej dyskusji 
na posiedzeniu komisji. Wprowadza ona zmianę, 
w której wskazuje się Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa jako instytucję pośredniczą-
cą, a także jako instytucję zarządzającą w przypadku 
części priorytetów. Reguluje się także akty prawne na 
poziomie rozporządzeń, które mają doprecyzowywać 
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(podsekretarz stanu K. Kozłowski) niami naukowymi, pomiędzy dbałością o ochronę 
środowiska a pewną efektywnością gospodarczą, jaka 
jest związana z funkcjonowaniem rybołówstwa czy 
całej szeroko pojętej gałęzi rybołówczej. Limity poło-
wowe rzeczywiście są bardzo niskie i niestety z tego, 
co Komisja w tej chwili proponuje czy już oficjalnie 
ogłasza, wynika, że one pozostaną na takim samym 
niskim poziomie. Z jednej strony Komisja lekką ręką 
powiększa limity połowowe na ryby pelagiczne – 
mówię tutaj o śledziu, o szprocie – a z drugiej strony 
redukuje, również dla Polski, limity połowowe na 
dorsza, tę podstawową rybę, której poławianie stano-
wi trzon działalności połowowej polskich rybaków. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, krótkie pytanie.
Czy ta ustawa, czy ta nowela dotyczy także ry-

bołówstwa śródlądowego – chodzi o hodowlę ryb 
słodkowodnych, np. karpi – czy nie ma z nim nic 
wspólnego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:
Ta ustawa dotyczy poławiania na morzu otwar-

tym. To, o co pan senator pyta, to jest kwestia tzw. 
akwakultury. My w tej chwili przygotowujemy rozpo-
rządzenia do programu operacyjnego, żeby stworzyć 
nowy pion w polskim rybołówstwie, który będzie 
dedykowany wytwórcom operującym w obszarze 
akwakultury. To jest – o czym chciałbym zapewnić, 
a jednocześnie złożyć deklarację – wielkie wyzwanie 
dla naszego ministerstwa, osobiście dla pana mini-
stra Marka Gróbarczyka, który oprócz tego, że jest 
ministrem konstytucyjnym, jest przede wszystkim 
doskonałym specjalistą w tej dziedzinie, w tej branży. 
To jest wielkie wyzwanie, ale też wielki priorytet. 
Myślę, że w drugiej połowie tego roku te rozporzą-
dzenia wykonawcze w odniesieniu do akwakultury 
już zostaną wydane i będziemy mogli rozpocząć pe-
wien długookresowy, wieloletni program budowy 
akwakultury w Polsce. Dodam, że wiele państw Unii 
Europejskiej buduje w tej chwili swoje rybołówstwo 
czy całą gałąź związaną z rybołówstwem, opiera-
jąc się właśnie na akwakulturze. To jest przyszłość. 
Zasoby mórz, oceanów, również ze względu na re-
gulacje międzynarodowe, które wynikają z uwarun-

procedowanie w dniu wczorajszym. Naprawdę byłem 
pod wielkim wrażeniem prac komisyjnych, olbrzy-
miej kultury procedowania nad tą ustawą.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę jeszcze chwilę tu pozostać.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Wojciech Piecha: Tak.)
Pan senator Piecha. Bardzo proszę.
(Senator Wojciech Piecha: Ja mam pytanie…)
(Głos z sali: Ja byłem pierwszy.)
Nie wiem, kto był pierwszy.
Pan senator. Proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Ja mam pytanie do pana ministra. Rybołówstwo, 

jak wiadomo, jest ograniczone kwotami połowowymi. 
Czy polskie kutry rybackie operują tylko na 

Bałtyku, czy na innych akwenach też się pojawiają 
i czy mają na to zgodę Komisji Europejskiej?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Program operacyjny „Rybactwo i morze” jest 

ukierunkowany w tej chwili na operowanie naszych 
jednostek rybackich na Bałtyku. Nasi rybacy w tej 
chwili poławiają na innych morzach, konkretnie na 
oceanie na wysokości Maroka, ale te kwoty są nie-
bywale niskie. Obecnie pracujemy, to są dość inten-
sywne zabiegi natury dyplomatycznej, nad tym, żeby 
można było uzyskać wyższe kwoty połowowe.

Pan senator dotknął niezwykle newralgicznego 
zagadnienia związanego z rybołówstwem polskim, 
ale również unijnym. Niestety, Komisja Europejska 
od samego początku, odkąd zaczęła zajmować się 
kwestiami związanymi z rybołówstwem, chyba nie-
dostatecznie przemyślała zależność pomiędzy bada-
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(podsekretarz stanu K. Kozłowski) zdeterminowane na okres 4 lat poprzez postanowienia 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”, który 
z kolei jest implementacją potężnego rozporządzenia 
wspólnotowego, ustanawiającego wspólnotową czy eu-
ropejską politykę rybołówstwa. I my w tej chwili musi-
my się poruszać w tych ramach i w tych granicach, które 
już zostały na etapie przygotowywania europejskiej czy 
wspólnotowej polityki rybołówstwa przyjęte, zatwier-
dzone i zaakceptowane przez państwa członkowskie, co 
do naszego kraju – niestety z przykrością stwierdzam 
– niezbyt szczęśliwie. I to jest kwestia jakby pewnej pod-
budowy normatywnej funkcjonowania rybołówstwa.

Oczywiście jest tak, że co roku Komisja 
Europejska dokonuje pewnej rewizji wysokości kwot 
połowowych w ramach i tzw. kopert narodowych, 
i obowiązującego systemu transferowego. W tej 
chwili trwa dyskusja na forum Unii Europejskiej. 
Najprawdopodobniej we wrześniu lub w paździer-
niku – jeszcze czekamy na wyznaczenie terminu 
– odbędzie się spotkanie Rady do spraw Rolnictwa 
i Rybołówstwa, czyli AGRIFISH. No i tutaj Polska 
przedstawi bardzo konstruktywne stanowisko. 
Z jednej strony przedstawimy stanowisko uwzględ-
niające potrzeby czy wymogi środowiskowe i ko-
nieczności ochrony gatunkowej dorsza, z drugiej 
strony będziemy bardzo wyraźnie akcentować, że 
nasze rybołówstwo nie sprzeciwia się ochronie śro-
dowiskowej i ochronie gatunkowej tej ryby. To jest 
wielka wartość naszego rybołówstwa, że my mamy 
rybołówstwo rodzinne, rybołówstwo małe, które nie 
wpływa zbyt silnie na stada dorsza. To tyle, jeżeli 
pan senator zechce przyjąć…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:
Znany jest problem nagminnego, nad wyraz wiel-

kiego rozmnażania się fok. To jest problem rybaków 
z terenów ujścia Wisły, Mierzei Wiślanej, zatoki… 
Czy państwo planujecie cokolwiek zrobić w ramach 
tego… w związku z tym, że populacja fok jest praw-
dopodobnie za duża i złowienie jakiejś szlachetnej, 
dużej ryby na tym terenie jest po prostu niemożliwe?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

kowań środowiskowych, są ograniczone, więc w tej 
chwili wszystkie państwa, które poważnie myślą 
o zaspokojeniu potrzeb żywnościowych, stawiają 
na akwakulturę. To widać chociażby w Islandii, to 
widać chociażby w krajach Morza Śródziemnego. 
Akwakultura to w tej chwili jest priorytet na świecie 
i czynimy starania, pracujemy nad tym, żeby również 
w Polsce ona zaistniała.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Proszę o pytanie.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, na wstępie chciałem bardzo po-

dziękować za te miłe słowa pod adresem Senatu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Kozłowski: 
Uzasadnione, Panie Senatorze.)

Z senatorem Borowskim nawet mieliśmy przez 
sekundę takie wspólne zdanie, że pan pewnie jest 
pierwszy raz w Senacie, skoro pan tak żywo zare-
agował, że tutaj jest tak sympatycznie.

Merytorycznie chciałbym zapytać o taką kwestię. 
Stwierdził pan, że Komisja Europejska nie dostrzegła 
bądź nie dostrzega pewnych problemów. Chciałbym 
wiedzieć, co państwo przez rok zrobili, żeby Komisja 
mogła to dostrzec. Jak próbujecie pozycjonować nas 
w tych dyskusjach, które są zapewne wieloetapowe 
i potrzebują stworzenia jakiejś większości, która może 
wpływać na Komisję Europejską? Co państwo zrobili, 
żeby odwrócić ten negatywny trend, o którym pan 
mówił? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Rzeczywiście 

pierwszy raz mam wielki zaszczyt i honor wystę-
pować tutaj na sali plenarnej, ale na posiedzeniach 
komisji senackich już nieraz występowałem, miałem 
tą wielką przyjemność. 

To pytanie… Może inaczej, odpowiedź na pytanie 
pana senatora wymaga pewnego rozróżnienia. To zna-
czy kwoty połowowe i zasady prowadzenia polityki 
rybackiej, szczególnie na Morzu Bałtyckim, zostały 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Krzysztof Kozłowski:

Bardzo dziękuję.
Rzeczywiście pewna zmiana akcentów jest dostrze-

galna. Do tej pory Komisja Europejska czy organy unij-
ne nie przywiązywały wagi, nie podejmowały szerokiej 
aktywności legislacyjnej w przypadku akwakultury, 
a to z uwagi na to, że zasoby Bałtyku… Nie tyle ule-
gły wyczerpaniu, co znaczącemu ograniczeniu. Toteż 
w naturalny sposób państwa leżące w basenie Morza 
Bałtyckiego musiały zwrócić uwagę na akwakulturę.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Tak, to prawda. 
Pamiętam też, że Hiszpania nie chciała…)

No nie, bo Hiszpania ma swoje… Oni mają cie-
płe wody, tzw. płodne wody, więc z tym nie mają 
problemu.

Państwa członkowskie realizujące europejską politykę 
rybołówstwa mają dość szeroki margines co do tego, na 
co wydawać środki pochodzące z tego programu czy z tej 
polityki. Mogą oczywiście całość alokacji wydatkować 
na rybołówstwo morskie czy dalekomorskie, ale mogą 
również przeznaczyć je na akwakulturę. To, co państwo 
senatorowie, mam nadzieję, nam umożliwią, akceptując to 
przedłożenie, będzie pewnym asumptem do tego, byśmy 
mogli rozpocząć proces budowy akwakultury w Polsce.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Więcej zgłaszających się do zadawania pytań nie 

widzę.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Kozłowski: 
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone jutro po punkcie 
drugim, czyli ok. godziny 9.30–10.00.

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:

Uprzejmie informuję, że trzydzieste pierwsze 
posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich odbędzie się 22 lipca o godzinie 8.30 
w sali nr 179.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Panie Senatorze, ten problem jest również, co 
podkreślę, niebywale złożony. No, nie pomyliłem 
się, mówiąc o znakomitym przygotowaniu sena-
torów i merytorycznym sposobie dyskutowania. 
Z jednej strony jesteśmy zobowiązani prawem 
międzynarodowym do zachowania pewnych stan-
dardów ochrony gatunkowej foki i poza te standar-
dy wychodzić nie możemy. To jest gatunek chro-
niony i szczególnie chroniony w obszarze Morza 
Bałtyckiego, nie mówiąc już o obszarze południo-
wego Bałtyku. Trochę inaczej ta kwestia wygląda 
w zachodniej części tego akwenu. Jesteśmy też 
świadomi tego, że zwiększające się pogłowie stad 
fok może wpływać na prowadzenie działalności 
połowowej czy chociażby wędkarskiej, tej takiej 
turystycznej, w obszarze Mierzei Wiślanej i akwe-
nach na północ od niej, że może tę działalność 
utrudniać. Program Operacyjny „Rybactwo i mo-
rze”, który w tej chwili za zezwoleniem Wysokiej 
Izby będziemy implementować czy ułatwiać jego 
implementację, przewiduje możliwość pozyskiwa-
nia odszkodowań przez rybaków, których dochody 
są uszczuplone ze względu na szeroko pojętą ochro-
nę foki, na szeroki zakres tej ochrony. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Błaszczyk.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja w kadencji 2007–2011 z ra-

mienia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestni-
czyłem w takim spotkaniu z komisją… to znaczy 
z odpowiednikiem komisji, bo takiej komisji nie 
było, zajmującej się rybactwem i rybołówstwem. 
W czasie dyskusji podjąłem problem naszego ry-
bołówstwa śródlądowego, akwakultury. Komisja 
Europejska i Parlament Europejski w tamtym okresie 
się w ogóle tym nie zajmowały. Oni się zajmowali… 
To wszystko było skupione raczej wokół rybołów-
stwa morskiego. Tylko naszą domeną było… Dlatego 
ja ten temat poruszałem. 

Dlatego pytam pana ministra, czyżby to podej-
ście się zmieniło. Z wypowiedzi pana ministra wy-
nika, że się zmieniło i że teraz Parlament i Komisja 
Europejska stawiają bardziej na rybołówstwo śród-
lądowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

(podsekretarz stanu K. Kozłowski)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim państwu za szybkie prze-

procedowanie dwóch ostatnich punktów. Dziękuję 
panom ministrom.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano.

Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na dwudziestym trzecim posiedze-
niu Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
odbędzie się dziś w sali nr 217 bezpośrednio po ogło-
szeniu przerwy. Dziękuję.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 19)

(senator sekretarz Ł. Mikołajczyk)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panów senatorów sekretarzy o za-

jęcie miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do 
Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji 
Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 
2016 r.

Bardzo serdecznie witam ambasadora Czarnogóry 
w Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ramiza Bašića. 
Bardzo serdecznie witam. (Oklaski)

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 234, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 234 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, pana senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ambasadorze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Obrony Narodowej dotyczące uchwalonej przez Sejm 
w dniu 6 lipca 2016 r. ustawy o ratyfikacji Protokołu 
do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji 
Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 
2016 r.

Komisje zajęły się projektem ustawy i przeprowa-
dziły nad nim dyskusję. W trakcie dyskusji senatoro-
wie uznali, że przynależność Czarnogóry do Paktu 
Północnoatlantyckiego jest gwarancją bezpieczeństwa 
w tym regionie. Czarnogóra to jeden z najmłodszych 
krajów Europy. Niepodległość, co pragnę podkre-
ślić, uzyskała równo 10 lat temu. Było to ważne wy-

darzenie dla terenu Bałkanów i dla basenu Morza 
Śródziemnego. Przynależność Czarnogóry do NATO 
oznacza gwarancję bezpieczeństwa. Oznacza, że 
Czarnogórcy na tym terenie będą mogli dalej rozwijać 
swą niepodległość, wolność i umiłowanie demokracji.

Dlatego też, zgodnie z rekomendacją komisji, 
wnoszę o przyjęcie załączonego projektu uchwały. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych upoważniony został minister spraw 
zagranicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos? 
Witam na posiedzeniu pana ministra Ziółkowskiego. 
Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Marek Ziółkowski: Panie Marszałku, 
jeśli można…)

Można. Właśnie o to pytam.
Bardzo proszę podejść do mównicy, bo to stąd 

zabieramy głos.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Dziękuję.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Marek Ziółkowski:
Panie Marszałku! Szanowne Panie Senator! 

Panowie Senatorowie!
Chciałbym poinformować o tym, że przedłożenie 

rządowe, zgodnie ze sprawozdaniem pana senatora 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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(podsekretarz stanu M. Ziółkowski) pana ambasadora i możemy na ręce pana ambasado-
ra razem z całym Senatem, później, po głosowaniu, 
przekazać wyrazy naszego poparcia dla naszych braci 
Czarnogórców. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę 

o zabranie głosu.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szczyt NATO w Warszawie potwierdził wcze-

śniejsze decyzje dotyczące Czarnogóry.
Ale jest istotne, aby drzwi do NATO pozostały 

otwarte także dla innych aspirujących państw. Myślę 
przede wszystkim o Ukrainie, która takiego wniosku 
o akcesję nie złożyła, niemniej przewartościowanie na 
Ukrainie sytuacji, kierunków polityki, czego byliśmy 
świadkami, wskazuje, że ten kraj i chce wejść do Unii 
Europejskiej, i myśli także o wejściu do NATO.

Oczywiście to jest inna sytuacja niż w tym okre-
sie, w którym my wchodziliśmy do NATO i do Unii 
Europejskiej. Otóż kontrakcje Rosji i to, że stare pań-
stwa NATO mają wyostrzony słuch na te wszystkie 
ostrzeżenia, które płyną z Rosji – to wszystko powo-
duje, że postawiłbym tezę, że jeżeli my dzisiaj byśmy 
chcieli przystąpić do NATO i do Unii Europejskiej, 
tobyśmy mieli problemy z tym przyjęciem, podobnie 
jak inne państwa, w przypadku których Rosja wyra-
ża jednoznaczne niezadowolenie. To niezadowole-
nie ze strony rosyjskiej dotyczyło także Czarnogóry. 
Różne działania Rosji, także od strony politycznej, 
jej wpływ na sytuację wewnętrzną niewątpliwie były 
widoczne, chociażby w postaci demonstracji przeciw-
ników wejścia Czarnogóry do NATO. Wydawało się, 
że Czarnogóra – piękny kraj, ale niewielki potencjał 
wojskowy – nie powinna zaprzątać głowy szefowi 
takiego mocarstwa jak Rosja, ale w tym przypadku 
wyraźnie było przeciwdziałanie nie tylko werbalne, 
ale i poprzez wpływ na sytuację wewnętrzną. To się 
nie udało. Uważam, że Czarnogóra, utrzymując ten 
kurs, pokazała, że chce być w gronie państw demo-
kratycznych, państw przestrzegających prawo, państw 
niepodległych. Popieram wejście Czarnogóry do 
NATO. Myślę, że mogę powiedzieć: witamy w NATO.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

przedstawionym przed chwilą, rzeczywiście ma na 
celu poparcie przez Polskę akcesji kolejnego kra-
ju, Czarnogóry, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Rzeczywiście, jest mocne uzasadnienie w postaci 
polityki otwartych drzwi, której sami jesteśmy bene-
ficjentem, dla tego typu aktu. Chcielibyśmy rzeczy-
wiście, by także Senat, tak jak izba niższa, poparł ten 
projekt ustawy. Będziemy siódmym państwem, które 
dokona ratyfikacji protokołu o przyjęciu Czarnogóry 
do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję serdecz-
nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie panu mini-
strowi? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa…
(Głos z sali: Jest, jest.)
(Senator Bogdan Klich: Ja się zgłaszam.)
To trzeba się zapisać, Panie Senatorze. Bardzo…
(Senator Bogdan Klich: Właśnie to robię.)
(Senator Robert Mamątow: Niech pan się zapisze.)
Panie Senatorze, bardzo proszę o zabranie głosu, 

jeśli pan się zapisał do głosu.
(Senator Bogdan Klich: Właśnie się zgłaszam.)
Proszę pana o zabranie głosu.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję.)
(Rozmowy na sali)
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie Ambasadorze!
To ważny dzień dla Czarnogóry i istotny również 

dla naszej Izby. Mamy oto okazję wyrazić nasze, 
mam nadzieję, jednogłośne poparcie dla członko-
stwa Czarnogóry w Sojuszu Północnoatlantyckim. 
Z naszego punktu widzenia, krajów, które są – tak to 
nazwijmy – starymi członkami NATO, przystąpienie 
Czarnogóry domyka południową flankę. Sprawia, że 
południowa flanka obszaru euroatlantyckiego będzie 
bezpieczniejsza, nie będzie w niej wyłomów, będzie 
ona ciągła. Czarnogóra na obszarze pomiędzy Albanią 
a Chorwacją będzie odgrywać rolę stabilizatora.

Z tego powodu z punktu widzenia interesów 
Polski jest to ważna decyzja i wymaga właśnie jed-
nogłośnego poparcia przez Wysoką Izbę. Cieszymy 
się jako klub Platformy Obywatelskiej, że gościmy 
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Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc, 
a także wszystkich senatorów o zajęcie swoich miejsc.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o Trybunale 
Konstytucyjnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 242 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Michała 
Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
przedkładają Wysokiemu Senatowi swoją rekomen-
dację przyjęcia ustawy z załączonymi poprawkami, 
z tym że wnosimy, aby nad poprawkami redakcyjnymi 
popartymi przez połączone komisje, tj. nad popraw-
kami nr 1, nr 33–35, nr 37–39 i 44, głosować w bloku, 
ponieważ nie wykluczają się z innymi poprawkami.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Ja wymienię panów… tak, panów, to wszystko są 

panowie, dobrze sprawdziłem. Pan senator Marek Pęk, 
pan senator Piotr Wach, pan senator Jerzy Wcisła, pan 
senator Józef Zając, pan senator Leszek Czarnobaj, 
pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator Jan 
Rulewski i pan senator Marek Borowski.

Proszę bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)
Ponadto sprawozdawcami komisji byli: pan sena-

tor Zientarski, sprawozdawca mniejszości Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, oraz wymieniony już 
wcześniej pan senator Jan Rulewski, sprawozdawca 
mniejszości Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Pan senator Zientarski się zgłasza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszości podtrzymuję i potwier-

dzam, że popieram wniosek o odrzucenie tej usta-

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ambasadorze! Szanowni Przedstawiciele Rządu!

Chciałbym wyrazić ogromną radość z tego, że 
Czarnogóra na naszych oczach zostaje dwudziestym 
dziewiątym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. 
To bardzo ważny dzień, który pokazuje, że wbrew temu, 
co mówiono – a mówiono, że Pakt Północnoatlantycki 
przeżywa pewien kryzys swojej tożsamości związany 
z końcem zimnej wojny – ten pakt jest żywy. Pakt 
ten, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ma przede 
wszystkim charakter obronny i potrafi okazać soli-
darność. To wszystko, czego oczekują członkowie 
Paktu Północnoatlantyckiego, zostało potwierdzone 
na ostatnim szczycie w Warszawie, który okazał się 
ogromnym sukcesem. Panie Ambasadorze, na pana 
ręce… Jestem przekonany, że jednomyślnie poprze-
my tę ratyfikację. Witamy w gronie państw człon-
kowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu 
Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, 
podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (Oklaski)

Bardzo proszę ekscelencję Ramiza Bašića, pana 
ambasadora Czarnogóry w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym wrę-
czyć panu uchwałę. Bardzo proszę. (Oklaski)

(Ambasador Czarnogóry w Rzeczypospolitej 
Polskiej Ramiz Bašić: Dziękuję wszystkim.)

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ogłaszam 5-minutową… nie, 

6-minutową przerwę, do godziny 9.20.
(Głos z sali: I głosowania?)
Tak, będą głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 14 

 do godziny 9 minut 20)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
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(senator P. Zientarski) w sobie kompromis, a nawet konsensus. Uważam 
że odrzucenie tych poprawek przez PiS oznacza, że 
PiS wybiera wojnę zamiast kompromisu i pokoju. 
Wybiera wojnę, nie tylko tu, w Senacie, ale z całym 
światem. (Wesołość na sali) (Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: Brawo, Janek.)
(Senator Mieczysław Golba: Wojna coraz bliżej.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Zamurowało mnie.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zabrać 

głos? Nie.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku 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 93 senatorów, 31 było za, 61 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Proszę państwa, pan senator sprawozdawca, pan 
prof. Michał Seweryński, zgłosił wniosek, który ja 
podtrzymuję i przekazuję, abyśmy głosowali teraz 
nad poprawkami redakcyjnymi popartymi przez ko-
misję. Można je przegłosować blokiem, ponieważ nie 
wykluczają się z innymi poprawkami.

To są poprawki nr 1, 33, 34, 35, 37, 38, 39 i 44.
Czy ktoś jest przeciwnego zdania? Nie.
W takim razie przystępujemy do głosowania nad 

tymi poprawkami, które mają charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawki nr 1, 33, 34, 35, 37, 38, 39 i 44 zostały 

przyjęte.
Poprawka nr 2 określa podmioty uprawnione do 

zgłaszania osób, spośród których Prezydium Sejmu 
lub grupa 50 posłów zgłasza następnie kandydata na 
stanowisko sędziego trybunału. Poprawka precyzu-
je ponadto terminy i pozostałe elementy procedury 
wyboru sędziego trybunału.

wy. Ustawa zdecydowanie niekonstytucyjna, ustawa 
przywracająca instytucje, które już wcześniej były 
opiniowane, były przedmiotem orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, a także były opiniowane przez 
Komisję Wenecką, i niestety ich zalecenia nie zo-
stały spełnione, zostały zignorowane. Uważam, że 
nie możemy tworzyć bezprawnego prawa. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze?
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku!
Jeszcze nigdy nie korzystałem z tego prawa, żeby 

przed głosowaniami zabierać głos, ale tym razem 
uważam, że powinienem zwrócić państwu uwagę 
na zaproponowane przeze mnie poprawki. Zacznę 
od tego, że art. 85, 86, 87 i 88 dotyczą ponownego 
rozpatrywania wcześniej już rozpoczętych spraw. 
Całkowicie zamuli to procedowanie, uniemożliwi 
normalne funkcjonowanie trybunału i nie jest to po-
trzebne do osiągnięcia celów nakreślonych tą ustawą, 
chyba że właśnie sparaliżowanie trybunału jest celem 
tej ustawy.

Kolejna sprawa, art. 91. Tak naprawdę jego wy-
kreślenie usuwa tę dwuznaczność prawną, w ramach 
której ustawodawca uznaje, że jedne przepisy, jak 
tu napisano, wydane z naruszeniem prawa można 
opublikować, a inne z tego powodu, że nastąpiło na-
ruszenie prawa, publikowane być nie mogą. Bądźcie 
państwo konsekwentni: albo mogą, albo nie mogą, 
albo naruszają, albo nie naruszają.

I wreszcie art. 92. Proszę państwa, tak naprawdę 
jest on tak skonstruowany, że uniemożliwia załatwie-
nie kwestii tych sędziów, od których prezydent nie 
przyjął ślubowania.

Bardzo proszę o przyjęcie zaproponowanych prze-
ze mnie zmian.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze? 
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zestawie wielu poprawek, które przedstawiła 

Platforma, ale nie tylko, jest kilka, które zawierają 
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 7 została odrzucona.
Poprawka nr 8 usuwa z treści przepisu fragment, 

który przesądza, że regulamin trybunału wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, 31 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka nr 8 została odrzucona.
Poprawka nr 9 ma na celu zawężenie do 2 grona 

kandydatów, spośród których prezydent dokonuje 
następnie wyboru prezesa lub wiceprezesa trybu-
nału.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 zakłada, że Zgromadzenie 

Ogólne będzie każdorazowo przedstawiać prezy-
dentowi po 3 kandydatów na stanowisko prezesa 
oraz wiceprezesa trybunału.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 11 skreśla przepis, który precyzuje, 

że w ramach procedury wyboru kandydatów na sta-
nowisko prezesa lub wiceprezesa trybunału każdy 
z sędziów dysponuje 1 głosem i może poprzeć tylko 
1 kandydata.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 12 uwzględnia wytyczne płynące 

z zasad techniki prawodawczej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, 33 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka nr 2 została odrzucona.
Poprawka nr 3 wskazuje terminy na przedstawie-

nie kandydata na stanowisko sędziego trybunału.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 ma na celu zaakcentowanie, że 

uchwała Sejmu o wyborze sędziego trybunału ma 
charakter konstytutywny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka nr 4 została odrzucona.
Poprawka nr 5 eliminuje przepis wskazujący, że 

po złożeniu ślubowania sędzia trybunału jest obo-
wiązany stawić się w siedzibie trybunału, a prezes 
trybunału powinien umożliwić mu podjęcie obowiąz-
ków służbowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 91 senatorów, 28 – za, 62 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 5 została odrzucona.
Poprawka nr 6 zmierza do usunięcia z ustawy prze-

pisu, który przyznaje prezydentowi Rzeczypospolitej 
kompetencję do wyrażenia zgody na stwierdzenie 
wygaśnięcia mandatu sędziego trybunału z powodu 
prawomocnego skazania tego sędziego na karę dys-
cyplinarną usunięcia ze stanowiska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, 92 było za, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 6 została przyjęta.
Poprawka nr 7 uwzględnia wytyczne płynące z za-

sad techniki prawodawczej.
Kto jest za?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka nr 17 została przyjęta.
Poprawka nr 18 doprecyzowuje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka nr 18 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 19, 49 i 56 należy głosować 

łącznie.
Poprawka nr 19 ma na celu utrzymanie w dotych-

czasowym zakresie kompetencji rzecznika praw oby-
watelskich prawa do zgłoszenia udziału w postępowa-
niu przed trybunałem. Z kolei poprawki nr 49 i nr 56 
eliminują przepisy, które powiązane były z ogranicze-
niem wspomnianej kompetencji rzecznika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawki nr 19, 49 i 56 zostały przyjęte.
Poprawka nr 20 zmierza do ukształtowania krę-

gu uczestników postępowania przed trybunałem 
w sposób odpowiadający postanowieniom ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej w 1997 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 20 została przyjęta.
Poprawka nr 21 ma na celu doprecyzowanie dys-

pozycji przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 59 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawka nr 21 została odrzucona.
Poprawka nr 22 eliminuje uproszczenia zawarte 

w treści przepisu i uwzględnia powszechnie przyjęte 
zasady sporządzania pism procesowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw. 
(Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 12 została odrzucona.
Poprawka nr 13 ma na celu zaszeregowanie szefa 

Biura Trybunału pod względem płacowym na pozio-
mie sekretarza stanu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, 63 było za, 29 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 13 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 14 i 26 należy głosować łącz-

nie.
Poprawka nr 14 zmierza do odmiennego uregu-

lowania problematyki składów trybunału, przewidu-
jąc m.in., że orzekanie w pełnym składzie wymaga 
obecności 9 sędziów trybunału, z kolei poprawka 
nr 26 eliminuje konieczność informowania o wpływie 
sprawy sędziów innych niż sędziowie zasiadający 
w danym składzie orzekającym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawki nr 14 i 26 zostały odrzucone.
Poprawka nr 15 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka nr 15 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 16, 48 i 55 należy głosować 

łącznie.
Poprawka nr 16 kształtuje krąg uczestników po-

stępowania, przy czym w przypadku rzecznika praw 
obywatelskich utrzymuje dotychczasową możliwość 
zgłaszania przez rzecznika udziału w każdym postę-
powaniu. Poprawki nr 48 i 55 wyrażają konsekwencje 
tego rozwiązania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 34 było za, 59 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawki nr 16, 48 i 55 zostały odrzucone.
Poprawka nr 17 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 29 przyznaje prezesowi trybunału 

kompetencje do wyznaczenia rozprawy z pominię-
ciem zasady kolejności wpływu spraw w sytuacji, 
gdy jest to uzasadnione szczególnymi okoliczno-
ściami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 32 było za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka nr 29 została odrzucona.
Poprawka nr 30 zakłada możliwość wyznaczenia 

rozpraw bez względu na kolejność wpływu spraw, 
jeśli przemawia za tym konieczność udzielenia ochro-
ny wolnościom lub prawom obywatela albo zagwa-
rantowania bezpieczeństwa państwa lub porządku 
konstytucyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 36 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka nr 30 została odrzucona.
Poprawka nr 31 przewiduje możliwość wyznacze-

nia rozprawy z pominięciem wymogu rozpatrywania 
spraw według kolejności wpływu, jeśli przemawia 
za tym konieczność udzielenia ochrony wolnościom 
lub prawom obywatela bądź zagwarantowania bez-
pieczeństwa państwa lub porządku konstytucyjnego. 
Jednocześnie poprawka zakłada, że na wniosek 5 sę-
dziów decyzja w tym zakresie może zostać ponownie 
rozważona.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 31 została przyjęta.
Ta była głosowana, ta też była głosowana…
Poprawka nr 36 zmierza do określenia zakresu 

kognicji trybunału w taki sam sposób, jak pod rząda-
mi ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 
w 1997 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 94 senatorów, 33 – za, 61 – przeciw. 
(Głosowanie nr 24)

Poprawka nr 22 została odrzucona.
Poprawka nr 23 usuwa wymóg wykazania we 

wniosku, że dane zagadnienie konstytucyjne jest 
istotne i z tego względu powinno zostać merytorycz-
nie rozpatrzone przez trybunał.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka nr 23 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 24, 32 i 42 należy głosować 

łącznie. Poprawki te zmierzają do usunięcia z usta-
wy tych przepisów, które umożliwiają prezydentowi 
Rzeczypospolitej występowanie z wnioskiem o roz-
patrzenie określonej sprawy z pominięciem wymogu 
rozpatrywania sprawy według kolejności wpływu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za.
Poprawki nr 24, 32 i 42 zostały przyjęte. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawki nr 25 i 41 należy przegłosować łącznie. 

Określają one terminy, których powinien dochować 
rzecznik praw obywatelskich oraz rzecznik praw 
dziecka, jeśli decydują się na zgłoszenie udziału 
w postępowaniu przed trybunałem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 35 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawki nr 25 i 41 zostały odrzucone.
Poprawki nr 27 i 40 należy przegłosować łącznie. 

Poprawka nr 27 skreśla te przepisy, które dotyczą me-
chanizmu rozpatrywania wniosków według kolejno-
ści ich wpływu do trybunału, a poprawka nr 40 obej-
muje konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawki nr 27 i 40 zostały odrzucone.
Poprawka nr 28 rozszerza katalog spraw objętych 

wyjątkiem od zasady rozpatrywania wniosków we-
dług kolejności ich wpływu do trybunału.



112
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 50 zakłada wprowadzenie reguły 
prawa międzyczasowego, zgodnie z którą do spraw 
w toku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Poprawka nr 50 została odrzucona.
Poprawka nr 51 eliminuje przepisy przejściowe, 

które precyzują zakres zastosowania przepisów nowej 
ustawy w sprawach wszczętych i niezakończonych 
przed dniem jej wejścia w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 61 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Poprawka nr 51 została odrzucona.
Poprawka nr 52 ma na celu skrócenie okresu wy-

znaczonego na dostosowanie wniosków, które zostały 
już wniesione do trybunału, do nowych wymogów 
formalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 31 – za, 61 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 40)
Poprawka nr 52 została odrzucona.
Poprawka nr 53 skreśla przepis, który nakazuje 

dostosowanie składu trybunału oraz treści orzecze-
nia do wymogów zawartych w przepisach ustawy, 
w sytuacji gdy został wyznaczony termin publicznego 
ogłoszenia orzeczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 31 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawka nr 53 została odrzucona.
Poprawka nr 54 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka nr 54 została przyjęta.
Poprawka nr 57 koryguje brzmienie przepisu 

w sposób uwzględniający technikę prawodawczą 
w zakresie formułowania przepisów przejściowych.

Kto jest za?

Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 33)

Poprawka nr 36 została przyjęta.
Ta już była głosowana, ta też już była, ta też…
Poprawka nr 43 eliminuje powtórzenie w zakre-

sie określenia kręgu uczestników postępowania oraz 
uściśla, że nieobecność skarżącego i innych uczest-
ników postępowania zainicjowanego skargą konsty-
tucyjną na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania 
sprawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 33 – za, 61 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka nr 43 została odrzucona.
Poprawka nr 44 głosowana już była…
Poprawka nr 45. Głosujemy nad poprawką nr 45. 

Zmierza ona do usunięcia przepisu, który określa 
skutki nieobecności prokuratora generalnego na roz-
prawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 45 została odrzucona.
Poprawka nr 46 skreśla przepisy, które wpro-

wadzają instytucję sprzeciwu grupy sędziów 
wobec propozycji rozstrzygnięcia konkretnej 
sprawy rozpatrywanej przez trybunał w pełnym 
składzie oraz określają terminy odroczenia na-
rady sędziów w przypadku zastosowania takiego 
instrumentu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 61 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 46 została odrzucona.
Poprawka nr 47 przesądza, że ogłoszenie orzecze-

nia trybunału we właściwym dzienniku urzędowym 
zarządza prezes trybunału.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 61 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Poprawka nr 47 została odrzucona.
Te już były głosowane…
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) sywne włączenie do składów orzekających zarówno 
sędziów trybunału wybranych w dniu 8 października 
2015 r., jak i sędziów trybunału wybranych w dniu 
2 grudnia 2015 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 61 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 48)
Poprawka nr 62 została odrzucona.
Poprawka nr 63 wydłuża okres spoczywania usta-

wy do dnia 1 stycznia 2017 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka nr 63 została odrzucona.
Poprawka nr 64 przedłuża okres vacatio legis do 

30 dni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 31 – za, 63 – przeciw. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka nr 64 została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 66 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 51)
(Głosy z sali: Uuuu…)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym.

(Cześć senatorów trzyma w górze egzemplarze 
Konstytucji RP i skanduje: Konstytucja! Konstytucja! 
Konstytucja!)

Powracamy do rozpatrywania… Bardzo proszę…
(Część senatorów skanduje: Konstytucja! 

Konstytucja! Konstytucja!)
Proszę państwa, bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Konstytucja, głupcze!)
(Senator Stanisław Kogut: A 25 czerwca…)
(Część senatorów skanduje: Konstytucja! 

Konstytucja! Konstytucja!)
Dobrze, dziękuję bardzo za tę demonstrację. I bar-

dzo proszę o powstrzymanie się od takich demon-
stracji, bo one są nie na miejscu, Panie i Panowie 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 31 – za, 62 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka nr 58 usuwa z ustawy przepis, który 

wyraża nakaz ogłoszenia w odpowiednim dzienni-
ku urzędowym rozstrzygnięć trybunału wydanych 
w okresie od 10 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 31 – za, 63 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka nr 59 wprowadza nakaz ogłoszenia 

w terminie 14 dni tych orzeczeń trybunału, które nie 
zostały dotychczas ogłoszone.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawka nr 59 została odrzucona.
Poprawka nr 60 przewiduje, że wszystkie orze-

czenia trybunału, które nie zostały ogłoszone przed 
wejściem w życie ustawy, zostaną ogłoszone w ter-
minie 30 dni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 31 – za, 62 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Poprawka nr 60 została odrzucona.
Poprawka nr 61 modyfikuje zakres czasowy wska-

zany w przepisie statuującym obowiązek ogłoszenia 
w odpowiednim dzienniku urzędowym rozstrzygnięć 
trybunału wydanych z naruszeniem obowiązującej 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 65 – za, 28 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 47)
Poprawka nr 61 została przyjęta.
(Głos z sali: Wygrali…)
(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 62 zakłada sukcesywne włączenie 

do składów orzekających zarówno sędziów trybunału 
wybranych w dniu 8 października 2015 r., jak i sę-
dziów… Zaraz, zaraz… Jeszcze raz: zakłada sukce-
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o aktywiza-
cji przemysłu okrętowego i przemysłów komple-
mentarnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek – druk senacki nr 227 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 93 było za, 2 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o aktywi-
zacji przemysłu okrętowego i przemysłów komple-
mentarnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspie-
raniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackie-
go z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy – druk senacki nr 230 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie nad poprawkami.
Poprawka nr 1 wprowadza przepis, który umoż-

liwia finansowanie ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
inwestycji na statkach rybackich w sprzęt lub narzę-

Senatorowie. To nie jest miejsce do demonstrowania 
swoich poglądów. Demonstrujemy je, głosując, a nie 
protestując. To było bardzo…

(Senator Czesław Ryszka: Bez szopki.)
(Senator Bogdan Klich: Konstytucja zawsze jest 

na miejscu.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszę ze mną nie dyskutować 

– dobrze? Bo ta pana arogancja mnie naprawdę…
(Senator Bogdan Klich: Konstytucja zawsze jest 

na miejscu.)
(Głos z sali: Tak jest!)
Pana arogancja zawsze mnie raziła, ale to, że pan 

jest taki arogancki w dalszym ciągu, bardzo mnie 
razi.

(Senator Bogdan Klich: Konstytucja zawsze jest 
na miejscu.)

(Głos z sali: Senat jest od tego, żeby…)
Proszę o uspokojenie się i niedyskutowanie.
(Senator Bogdan Klich: …i niech pan pamięta 

o tym.)
(Głos z sali: Senat jest od…)
Proszę nie… Proszę państwa, proszę nie dysku-

tować!
(Senator Stanisław Kogut: W czerwcu trzeba 

było…)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 241 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu doprecyzowanie prze-

pisu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, 92 było za, 2 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu dostosowanie brzmienia 

przepisu do wymogów zasad techniki prawodawczej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?



115
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto-
ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego.

Ogłaszam przerwę go godziny 10.20. Wystarczy? 
O 10.20 wznawiamy obrady.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 56  
do godziny 10 minut 21)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 10.40. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 21  

do godziny 10 minut 40)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 229, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 229 A i nr 229 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Ministrowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przed-

stawić sprawozdanie o ustawie o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa ta jest przed-
łożeniem rządowym. Została uchwalona przez Sejm 
9 czerwca 2016 r., co ważne, zdecydowaną większo-
ścią głosów: 396 posłów głosowało za, 46 posłów – 
przeciw i 7 posłów wstrzymało się od głosu.

Cel ustawy zawarty jest w jej tytule: ochrona zdro-
wia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych. Ustawa ta wdraża do krajowego 
porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu 

dzia połowowe, których celem jest łagodzenie skut-
ków zmian klimatu i poprawa efektywności energe-
tycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do wskazania, że zadania 

instytucji pośredniczącej obejmują również zadania 
w zakresie wdrażania pomocy technicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawka nr 3 koryguje błąd redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 4, 7, 8 należy przegłosować łącznie. 

Wszystkie te poprawki ujednolicają terminologię 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało… Jeszcze głosują panowie senatoro-

wie. Bardzo proszę głosować.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
95 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 60)
Poprawka nr 6 usuwa zbędne wyrażenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawka została przyjęta.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca D. Czudowska) co do wpływu podejmowanej ustawy na zdrowie 
Polaków. Nasza dyskusja na posiedzeniu komisji była 
w tym wypadku bardziej intelektualna niż polityczna.

Hasło „Polska wolna od tytoniu”. Myślę, że nie 
będę rozwijać tego, co powiedział pan minister, 
i nie będę streszczać wypowiedzi pana ministra, 
bo za chwilę sam się wypowie na ten temat. 30% 
Polaków pali papierosy czy inne wyroby tytoniowe. 
Chcielibyśmy zmniejszyć tę liczbę, ale o planach pew-
nie także powie za chwilę pan minister.

Głosy w dyskusji były wyrazem troski o zdrowie 
Polaków. Pan senator Wojtyła przypomniał historię 
działań antynikotynowych w Polsce, sylwetkę prof. 
Zatońskiego, który ma niebywały wkład w kampanię 
antynikotynową. Prof. Wojtyła zwrócił także uwagę 
na to, jak wiele kobiet w wieku rozrodczym, ale także 
w ciąży, jeszcze pali papierosy. Senator Orzechowska 
mówiła o konieczności prowadzenia kampanii pro-
mocyjnej w mediach publicznych. Obecny tu senator 
Łuczak mówił, że za mało jest działań edukacyjnych 
skierowanych do młodzieży. Prof. Stefanek wypowia-
dał się w tym samym tonie. Przedstawiciel Polskiej 
Izby Handlu zwrócił uwagę na to, że 30% obrotu 
wyrobami tytoniowymi to szara strefa. Na pewno jest 
to problem, ale już nie Komisji Zdrowia, relacjonuję 
tylko naszą dyskusję.

Biuro Legislacyjne właściwie zaaprobowało usta-
wę. Miało pewne propozycje poprawek, ale nie stwier-
dziło jakichś niezgodności z prawem, także z prawem 
Unii Europejskiej. Komisja przyjęła kilka poprawek 
przedstawionych przez Biuro Legislacyjne, były to 
głównie poprawki stylistyczne. Przyjęliśmy w sumie 
8 poprawek. Jedna z ważniejszych… Najistotniejsza 
poprawka dotyczy wydłużenia terminu możliwości 
eksponowania na dotychczasowych warunkach wy-
robów tytoniowych w miejscach sprzedaży do dnia 
31 grudnia 2016 r., a nie w czasie równym vacatio 
legis.

W imieniu Komisji Zdrowia wnoszę do państwa 
senatorów o przyjęcie tej ustawy razem z przedsta-
wionymi poprawkami.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Dorota Czudowska: Tutaj są te poprawki.)
Tak? Poproszę.
(Senator Dorota Czudowska: Ale są takie poba-

zgrane, więc dam je później. Potem wymienię na 
nowe.)

Dobrze.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję.)
Pani Senator, proszę zapisać te poprawki jeszcze 

raz i się pod nimi podpisać. Dobrze? A nie, to są 
poprawki komisji. Przepraszam.

(Senator Dorota Czudowska: Komisji, komisji.)

Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 3 kwietnia 
2014 r. Pomijam tutaj te wszystkie symbole, one są 
zapisane w odpowiednich drukach dla historii, dla za-
interesowanych i można tam zajrzeć. Poza wymogami 
prawa Unii Europejskiej ustawa respektuje zasadę, 
w myśl której zdrowie jest ważniejsze od wszelkich 
ekonomicznych czynników, jakie może ta ustawa 
nieść dla producentów tytoniu, dla obrotu wyroba-
mi tytoniowymi.

Dlaczego była konieczność nowelizacji ustawy? 
My mamy w Polsce ustawę o przeciwdziałaniu na-
stępstwom używania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych od 1995 r., która potem była nowelizowana, 
ale w ostatnich latach na rynek weszły nowe pro-
dukty, np. papieros elektroniczny, który na począt-
ku był uważany – już nie jest – za nieszkodliwy, za 
bezwonny, za możliwy do stosowania w miejscach 
publicznych. Mając na względzie właśnie te nowe 
produkty tytoniowe na rynku ustawa, którą oma-
wiamy, reguluje: wprowadzenie zakazu sprzedawa-
nia papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 
osiemnastego roku życia; wprowadzenie w miejscach 
sprzedaży ostrzeżeń tekstowych dotyczących zakazu 
sprzedaży elektronicznych papierosów osobom po-
niżej osiemnastego roku życia; ograniczenie miejsc 
palenia papierosów elektronicznych; wprowadzenie 
zakazu sprzedaży elektronicznych papierosów na 
odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na od-
ległość; wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów 
elektronicznych lub pojemników zapasowych na tere-
nie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także w auto-
matach.

Ustawa ta zaostrza też wymogi co do ostrzeżeń 
zdrowotnych tzw. mieszanych, zawierających słowa 
i obrazy, z tyłu i z przodu opakowania papierosów. 
Mają one obejmować 65% powierzchni.

Prace legislacyjne nad tą ustawą rozpoczęły się 
już w lipcu 2015 r., jeszcze w poprzedniej kadencji. 
Właśnie w lipcu projekt przekazano do konsultacji 
34 podmiotom, z których tylko 16 zgłosiło swoje sta-
nowisko, m.in. Naczelna Izba Lekarska, Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo 
Chorób Płuc, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, Porozumienie Zielonogórskie, Business 
Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza.

15 września 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia 
odbyła się konferencja uzgodnieniowa stron, które 
także zgłosiły uwagi do ustawy, a w styczniu 2016 r. 
Ministerstwo Zdrowia skierowało tę ustawę jeszcze 
do konsultacji do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dyskusja na posiedzeniu komisji była bardzo tre-
ściwa. Waga tematu jest wielka, stąd też zgodność 
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.
(Rozmowy na sali)
(Sygnał telefonu komórkowego)

Senator Robert Dowhan:
Tak, ale…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Sygnał telefonu komórkowego)
Może niech senator, do którego dzwoni telefon, 

najpierw sobie porozmawia.
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy. Czy 

palenie tytoniu jest szkodliwe? Jaki jest cel tej usta-
wy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Oczywiście, że palenie tytoniu jest szkodliwe. 

Myślę, że wystarczy, jeżeli powiem panu senatorowi, 
że obecnie w Polsce z powodu nowotworów tyto-
niozależnych jest ponad 40 tysięcy zgonów rocznie. 
Tylko z powodu tych nowotworów. Nie mówię o cho-
robach krążenia. I to jest wiadome. Gdybyśmy mieli 
zmieniać tę ustawę tylko dlatego, pewnie nie byłoby 
takiej potrzeby, bo wszyscy wiemy, że palenie jest 
szkodliwe.

Chodzi o to, co powiedziałam na początku. 
W ostatnich latach wprowadzane są nowe formy, 
w tym papierosy elektroniczne, które poprzednio nie 
były traktowane jako wyroby tytoniowe. Wcześniej 
nie podchodziliśmy do tego z taką ostrością jak teraz, 
po badaniach i po obserwacjach. Jest to tak samo 
szkodliwy papieros, po który często sięgają młodzi lu-
dzie myślący, że to nie jest szkodliwe. A jest to wstęp 
do późniejszego nałogowego palenia papierosów.

Nie było ograniczeń co do palenia e-papierosów 
w miejscach nieprzeznaczonych do palenia i w miej-
scach publicznych oraz zakazu reklamy i promocji. 
W związku z tym regulacje tego dotyczące są w tej 
ustawie zawarte, bo są one konieczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie…
Jeszcze pan senator Dowhan chce o coś dopytać. 

Tak?
Proszę bardzo.
Później pan senator…

Przepraszam bardzo. Tak, oczywiście.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, senator Margaretę Budner, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Margareta Budner:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która dnia 19 lipca 
obradowała nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych.

Nie będę w tej chwili skupiać się na stronie mery-
torycznej, bo pięknie zreferowała to już pani senator 
Czudowska. Powiem jedynie, że na posiedzeniu komi-
sji rolnictwa ustawa ta nie wzbudziła takiej dyskusji 
jak w Komisji Zdrowia. W zasadzie nie wzbudziła 
ona żadnych kontrowersji. Nie było również pytań 
do pana ministra ani pozostałych zaproszonych gości.

Komisja przyjęła jednogłośnie 8 poprawek brzmią-
cych identycznie jak te, które kilka godzin wcześniej 
przegłosowała Komisja Zdrowia. W związku z tym 
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo 
proszę o poparcie tej ustawy wraz z 8 poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
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 Kleina. Bardzo proszę. Do której 
z pań?

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek, mam pytanie do pani senator 

Czudowskiej.
Pani Senator, chciałbym zapytać, czy ustawa 

wprowadza jakieś ograniczenia dotyczące zażywania 
tabaki. Chodzi o ograniczenia w stosunku do przepi-
sów, które obowiązywały do tej pory.

Senator Dorota Czudowska:
Nie, nie wprowadza.
(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dziękuję.)
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sy wszelkich imprez kulturalnych, prozdrowotnych, 
sportowych… W Finlandii udało się obniżyć chyba 
do 10%… My też byśmy chcieli w ciągu najbliższych 
lat obniżyć, może do 2030 r., do 2025 r., żeby Polska, 
jak powiedział pan minister w komisji i co pewnie za 
chwilę rozwinie, była wolna od tytoniu.

Ja może przypomnę, że za czasów AWS, w awu-
esowskim Sejmie i Senacie uchwaliliśmy zakaz re-
klamy papierosów. Pamiętam sprzed kilkunastu lat 
te piękne billboardy, akurat wyjątkowo dobrze za-
pamiętałam billboard reklamujący Marlboro, bo to 
była piękna kobieta w czerwonej sukni, z pięknym 
bukietem czerwonych róż, i ona była takiej samej 
wielkości jak opakowanie papierosów Marlboro na 
drugim końcu billboardu. I potem widziałam te sine 
dziewczyny na dworcach PKP i autobusowych, drżące 
z zimna… Akurat taki obrazek pamiętam z jakiejś 
jesiennej poczekalni, z mojego oczekiwania na auto-
bus: sina dziewczyna, chuda, i ona nic z tego obrazka 
nie mogła mieć, ani tej czerwonej sukienki, ani tych 
czerwonych róż, ale tego papierosa miała i paliła, 
Marlboro. Biedna, sina z zimna dziewczyna. I my-
śmy zakazali tych reklam, nie ma reklam papierosów 
w mediach. To już był ten pierwszy krok. I myśmy 
w ciągu ostatnich lat… może „ostatnich” to za mało 
powiedziane, myśmy w ciągu 20 lat obniżyli w Polsce 
liczbę palaczy, ona się zmniejszyła z 50% do 30%. To 
już jest sukces. Ale możemy pójść dalej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jarosław Obremski. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo, Panowie 

Senatorowie.
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:

Pani Senator, ja mam wrażenie, że teraz grupa 
palaczy jest w pewnym sensie najbardziej prześla-
dowaną grupą, to znaczy zamyka ich się w takich 
klatkach, z biurowców na mróz wypędza, jeżeli chcą 
zapalić papierosa itd. Rozumiem cel, ale jednocześnie, 
gdy słyszę te opowiadania, widziałem też zdjęcia, 
które muszą być na paczkach papierosów, to oczami 
wyobraźni widzę, co będzie widniało na puszkach od 
piwa czy butelkach od wina, jeśli pójdziemy w tym 
kierunku. Może słusznie. Nie wiem.

Moje pytanie jest takie. Na ile w Europie mamy 
do czynienia z pewnymi modami? W tej chwili jest 
moda na walkę z nikotyną, a następuje niejako polu-
zowanie, liberalizacja związana z narkotykami. Tak? 
Tu mówimy o naukowym stwierdzeniu, że jest to 

Senator Robert Dowhan:

Jak rozumiem, Pani Senator, ta ustawa ma doce-
lowo wyeliminować palenie. Skoro jest ono szkodli-
we i mamy je w różny sposób ograniczać… Akurat 
temu ja się nie sprzeciwiam. Celem, jak zrozumiałem, 
jest poprawa zdrowia Polaków poprzez ograniczenie 
spożywania wyrobów tytoniowych w różnej formie. 
No to po co bawić się w takie ograniczenie, pisa-
nie ustaw, które i tak można ominąć… Zaraz dam 
przykłady tego, jak to działa w Unii Europejskiej… 
To może lepiej zakazać palenia papierosów, skoro są 
inne substancje zakazane, chociażby zakazane jest 
używanie narkotyków czy palenie marihuany? No, 
wtedy mielibyśmy problem z głowy. Dlaczego nad 
tym komisja się nie pochyliła, i pani jako lekarz, i inni 
lekarze będący też w komisji nie pochylili się nad 
tym tematem? Czy z jednej strony obawa przed… 
No, przed czym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Tak daleko ta ustawa nie idzie, ponieważ… Ja 

bym nawet była za zakazem, ale wtedy straciłabym 
wielu przyjaciół i znajomych w tej Izbie. Nie o za-
kazy tutaj chodzi, takie wprost, dlatego że każdy 
człowiek ma wolność wyboru. W tej ustawie jest 
mowa o utrudnieniach, są szczegółowe zapisy do-
tyczące tego, jak ma wyglądać paczka papierosów, 
będą tam nie tylko napisy, ale również obrazy, do 
ustawy – proszę spojrzeć, jeśli państwo mają ustawę 
przed sobą – jest załączony katalog obrazów, które 
będą zamieszczane na paczce papierosów oprócz tego, 
że będzie informacja… Jak pan senator tak pyta… 
Wprawdzie miałam o tym powiedzieć w debacie, ale 
już odpowiem… Obowiązkowe będzie umieszczanie 
na każdej paczce takiego napisu jak „Papieros szkodzi 
zdrowiu”… Gdzieś mi to uciekło… O, mam: „Palenie 
zabija – rzuć teraz!”. To będzie jeden z napisów na 
paczce papierosów. Następna informacja, która bę-
dzie się znajdowała na paczce papierosów: „Dym 
tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących 
raka”. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne, czyli napis, 
ale oprócz tego jeszcze obraz… W ustawie jest katalog 
takich obrazów, ustawa zawiera bibliotekę tych obra-
zów, będzie trzeba umieszczać te rysunki, no, niezbyt 
apetyczne, i muszą one zajmować 65% całej paczki, 
całego opakowania. Wzorem takich krajów jak np. 
Finlandia, gdzie poprzez takie zniechęcające czyn-
ności, a także szereg kar za nieprzestrzeganie tego, 
jak mają być eksponowane papierosy, zakaz promocji 
czy sponsorowania przez firmy produkujące papiero-
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(senator J. Obremski) Senator Dorota Czudowska:

Panie Senatorze, poruszył pan kilka kwestii.
Czy były prowadzone badania nad tym, czy pu-

dełko odstrasza? Na ten temat wypowie się pan mi-
nister zdrowia, ponieważ – tak jak już powiedziałam 
na początku – nie będę tu relacjonowała tego, co na 
posiedzeniu komisji mówił pan minister zdrowia, bo 
za chwilę powie to sam.

Ta kampania pudełkowa, że się tak wyrażę, to jest 
jedna część kampanii przygotowanej w tej ustawie. Tutaj 
są zaplanowane nowe duże pieniądze na promocję, na 
edukację. Ministerstwo Zdrowia ma znacznie szersze 
podejście do tego, patrzy szerzej niż tylko na produkcję, 
sprzedaż i dystrybucję wyrobów tytoniowych.

Ja nie wiem, czy już wszystkie kraje wprowadziły tą 
dyrektywę, do której my teraz dopasowujemy się tą usta-
wą. O to też proponowałabym zapytać pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, chciałbym zapytać, jakie są koszty 

leczenia. Czy były robione jakieś analizy kosztów 
leczenia, jakie państwo polskie ponosi w związku 
z używaniem przez obywateli wyrobów tytoniowych?

Senator Dorota Czudowska:
Tak, Panie Senatorze. Są ekspertyzy przygotowy-

wane właśnie zgodnie z… Wdrażanie, implementa-
cja dyrektyw europejskich do polskiego prawa niesie 
konsekwencje w postaci pewnej sprawozdawczości, 
opracowań, analiz. Do tej ustawy takie analizy rów-
nież są dołączone. Nie omawialiśmy ich na posiedze-
niu komisji. Ale my w ciągu 5 lat zaoszczędzimy na 
leczeniu, na skutkach bezpośrednich i pośrednich, 
bo to są koszty pracy, absencji chorobowej i samego 
leczenia chorych… W ciągu najbliższych 2 lat dzięki 
tej ustawie oszczędzimy 207 milionów zł. Ale wiemy 
– i to jest obliczone – że jeden1 przedwczesny zgon 
w wyniku choroby nowotworowej tytoniozależnej… 
Koszty leczenia to 621 tysięcy zł na 1 chorego. 621 
tysięcy zł na 1 chorego wydajemy w przypadku cho-
roby nowotworowej tytoniozależnej. I mówię tu tylko 
o nowotworach, a jeszcze są choroby układu krążenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze pytania do sprawozdawców?
Proszę, pan senator Peczkis.

szkodliwe, a tutaj następuje liberalizacja w imieniu 
wolności obywatelskiej, prawa do ryzyka itd. Czy była 
dyskusja nad pewną niespójnością tego typu działań 
na poziomie Unii Europejskiej?

Senator Dorota Czudowska:

Nie, Panie Senatorze, takiej dyskusji nie było, 
ponieważ przedmiotem obrad komisji była ustawa 
antynikotynowa, mówiąc w skrócie. W tym wypadku 
nie zajmowaliśmy się narkotykami. Pewnie przyjdzie 
na to czas.

A co do puszek z piwem i butelek z winem to też 
nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby tam były 
jakieś odstraszające reklamy. Za dużo jest reklam 
piwa, młodzież dzisiaj uważa, może nie cała, ale duża 
część młodzieży uważa, że piwo to nie alkohol.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę, bo to 

przeszkadza i pani senator, i tym, którzy przysłuchują 
się dyskusji.

Szanowni Państwo, proszę o zadanie pytania pana 
senatora Roberta Dowhana.

Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Szanowna Pani Senator! Te opakowania, których 

65% powierzchni, w niektórych krajach nawet wię-
cej, jest poświęcone znakom graficznym mającym 
odstraszać, widzę od wielu lat w kilku krajach. Czy 
one robią wrażenie na ludziach, którzy palą? Tego 
nie wiem, choć myślę, że walka z nałogiem przebiega 
całkiem inaczej, formy rzucania palenia wyglądają 
diametralnie inaczej. Nie wydaje mi się. A jeżeli tak, 
to ciekaw jestem, czy były robione jakieś badania, 
które potwierdzałyby, że gdy ktoś zobaczy czarną 
paczkę z czarnymi płucami, to już nie dotknie tego 
produktu. To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy w Unii Europejskiej w 100%, 
ponieważ doczytałem tu, że to jest dopasowywanie 
do projektu Unii Europejskiej, we wszystkich krajach 
wprowadzono już te obostrzenia?

Dlaczego w Polsce zakazana jest sprzedaż papie-
rosów z automatów, do których można sobie podejść, 
wrzucić monetę i kupić papierosy, a np. w sąsiednim 
kraju, chociażby w Niemczech, automaty są bardzo 
rozpowszechnione i praktycznie 90% sprzedaży od-
bywa się z automatów?
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Dziękuję bardzo.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

Jest z nami pan Jarosław Pinkas, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. Czy pan minister pragnie 
zabrać głos?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Jest też zastępca głównego inspektora sanitarnego, 

pan Grzegorz Hudzik, którego również witam bardzo 
serdecznie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Pragnę powiedzieć, że zarządzanie resortem zdro-

wia to chyba najtrudniejszy kawałek chleba, to ciągłe 
ataki, to ciągłe niezadowolenie. Myślę, że czasami 
także brak satysfakcji, że ktoś nie docenia tego, co 
się robi, że efekty odłożone są w czasie. Mam jednak 
przeczucie, a nawet pewność, że dzisiaj pan minister 
zdrowia Konstanty Radziwiłł powinien mieć abso-
lutne poczucie satysfakcji. Powinien poczuć, że jest 
spełnionym ministrem. Kiedyś powiedział tak: gdy-
bym miał zrobić tylko jedną rzecz dla Polaków, będąc 
ministrem zdrowia, wprowadziłbym takie regula-
cje, które w istotny sposób ograniczą palenie. Panie 
Ministrze, powinien pan mieć poczucie satysfakcji. 
To pana kierownictwo nad resortem doprowadziło do 
finalizacji tej naprawdę dramatycznie ważnej usta-
wy. Poprzednicy się tego bali. Ta nowelizacja niesie 
ze sobą wiele różnych implikacji. Ta nowelizacja to 
nowelizacja dokonywana pod pręgierzem mediów, 
które stosowały różne metody, by nas spostponować, 
pokazać naszą ignorancją, złą wolę, działanie na szko-
dę, szeroko rozumianą szkodę. Myśmy to przeżyli, 
Panie Ministrze. Wszyscy członkowie kierownictwa 
resortu, departamenty, które nad tym pracowały, mają 
poczucie satysfakcji. Wiemy, że zrobiliśmy coś na-
prawdę bardzo istotnego. Słowo „wiemy” jest tutaj 
bardzo istotne.

Panie i Panowie Senatorowie! Padły tutaj pytania, 
czy myśmy coś analizowali, badali, czy opieraliśmy 
się na badaniach naukowych. Tak. Wszystko to, co 
robione jest w resorcie zdrowia, oparte jest na naszej 
wiedzy zaczerpniętej z badań naukowych. Potrafimy 
je analizować, potrafimy analizować metaanalizy. 
Patrzymy na to, co jest robione na świecie, ale mamy 
także swoje własne doświadczenia. Mamy instytuty 
naukowo-badawcze, mamy towarzystwa naukowe, 
które nas wspierają i wspierały, szczególnie w przy-
padku tej ustawy.

Senator Grzegorz Peczkis:

A są wyliczenia, jaki mamy od 1 palacza przez 
całe jego życie dochód z tytułu płacenia akcyzy?

(Głos z sali: Tak.)

Senator Dorota Czudowska:
Tak, tak, też są. My z akcyzy w ciągu 5 lat… 

Gdybyśmy zupełnie zakazali sprzedaży papierosów, 
to w ciągu 5 lat stracilibyśmy około 1 miliarda zł. Ale 
– to teraz podaję jako onkolog i profilaktyk, bo tym 
się zajmuję – czy można te pieniądze przeliczyć na 40 
tysięcy osób traconych co roku z powodu chorób nowo-
tworowych tytoniozależnych? 40 tysięcy to jest 1 małe 
miasto… tzn. nie małe, 1 średniej wielkości miasto. To 
nie wszystko… I tak jak powiedziałam na początku, 
ta ustawa – zresztą tak samo i Komisja Zdrowia – nie 
może się zajmować kosztami. My chcemy się zajmo-
wać zdrowiem ludzi i nie przekładamy tego na gospo-
darkę. Ale takie wyliczenia oczywiście są.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Rafał Ambrozik. Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję.
Pani Senator, mam jeszcze pytanie. Chciałbym za-

pytać o skutki wprowadzenia tej dyrektywy dla pol-
skiego rolnictwa, dla polskich producentów tytoniu. 

Czy były takie analizy, jakie będą konsekwencje 
społeczne i gospodarcze wprowadzenia tej dyrektywy?

Senator Dorota Czudowska:
Ja zapytałam ministra o ten problem. Pan minister 

odpowiedział mi tak, jak ja przed chwilą odpowiedzia-
łam: my się zajmujemy zdrowiem, a nie gospodarką. 
Ale może na posiedzeniu komisji rolnictwa więcej 
na ten temat mówiono. Na pewno nie zabraniamy 
prowadzenia plantacji tytoniu, a o ile wiadomo, my 
większość tytoniu eksportujemy. Ta ustawa tego nie 
zabrania. Oczywiście, że mniejszy popyt na pewno 
oznacza zmniejszenie produkcji i nawet jest wyliczone, 
że chyba kilka tysięcy gospodarstw rolnych mogłoby 
na tym stracić. Ale przecież to nie stanie się już, do tego 
można się przygotować. Gospodarkę nawet w małych 
gospodarstwach można przecież przestawić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
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(sekretarz stanu J. Pinkas) Wprowadzenie obowiązku umieszczania na 
opakowaniu wyrobów tytoniowych ostrzeżeń zdro-
wotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru 
opakowania – pani senator Czudowska już to poka-
zywała – to nie jest zbyt daleko idący przepis. Proszę 
pamiętać o tym, że mamy kraje, w których jest tak 
zwany plain packaging, czyli opakowanie w ogóle 
nie ma żadnych… Nie wiadomo, co tak naprawdę 
jest w środku. Są też takie kraje, w których papierosy 
sprzedaje się z sejfów.

Wprowadzenie zakazu reklamowania i promo-
cji e-papierosów. Jeżeli państwo pozwolicie, przez 
chwilę skupię się na tym zagadnieniu. To bardzo 
ważne, żebyście państwo wiedzieli, o czym mówi-
my. Proszę państwa, to nie jest środek zastępujący 
palenie zwyczajnego papierosa. To środek, który 
ma ogromną ilość syntetycznej nikotyny, która 
ekstremalnie szybko uzależnia. Uzależnia mło-
dzież. 65% populacji w województwie łódzkim, 
młodzieży do lat 17, a to biedne województwo, albo 
wapowało, albo cały czas wapuje. A nikotyna jest 
związana z chorobami naczyń. I co z tego, że nie 
ma ciał smolistych. Chcę także powiedzieć, że 
mamy bardzo twarde dowody, że e-papieros jest 
papierosem inicjującym, że wprowadza później do 
stosowania normalnego papierosa, powtarzam: do 
używania normalnego papierosa. Proszę państwa, 
nie wierzcie w to, że to jest lekarstwo na niko-
tynizm. Jest kompletnie inaczej. Nasze instytuty, 
niezwiązane z przemysłem, w sposób jednoznaczny 
wykazują, że ilość substancji toksycznych, które są 
inhalowane przez wapującego, jest zupełnie drama-
tyczna dla zdrowia: to problemy z odpornością, to 
problemy z chorobami naczyń. Już w tej chwili, po 
tak bardzo krótkim okresie wiemy, że tak jest. Tu 
jesteśmy w awangardzie zmian. I zaręczam pań-
stwu, że w Unii Europejskiej WHO będzie poka-
zywało nas jako najlepszy przykład tych, którzy 
są pryncypialni, tych, którzy potrafią analizować 
badania naukowe.

Wprowadzenie odpowiednich wymagań technicz-
nych dla producentów lub importerów papierosów 
elektronicznych lub pojemników zapasowych; wpro-
wadzenie zakazu transgranicznej sprzedaży wyro-
bów tytoniowych; wprowadzenie zakazu sprzeda-
ży papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 
osiemnastego roku życia; ograniczenie miejsc pa-
lenia papierosów elektronicznych analogicznie do 
obecnie obowiązującego zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych w miejscach publicznych; wprowadze-
nie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych 
lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą – to są te naj-
ważniejsze zapisy.

Proszę państwa, jestem dumny, że mogę dzisiaj 
państwu przedstawić tę dyrektywę. Panie Ministrze, 

Proszę państwa, papierosy zabijają. Papierosy za-
bijają i niszczą rodzinę, w której nastąpił zgon z po-
wodu palenia. Papierosy powodują to, że w każdym 
roku na leczenie chorób odtytoniowych wydajemy 
14 miliardów zł. Walka o pozyskanie każdego mi-
liarda do systemu to jest walka niezwykle trudna. 
Przypominam państwu, że funkcjonowanie całe-
go ratownictwa medycznego w Polsce zamyka się 
w kwocie 1 miliarda 600 milionów zł, a tu 14 miliar-
dów wydajemy na leczenie chorób odtytoniowych. 
Mamy naprawdę więcej potrzeb. Gdyby nam się udało 
doprowadzić do sytuacji, w której będziemy krajem 
wolnym od tytoniu, to prawdopodobnie mielibyśmy 
mniejsze kolejki, więcej pieniędzy na programy edu-
kacyjne i profilaktyczne, szczęśliwe społeczeństwo. 
To jest ta kategoria zdarzeń.

Proszę państwa, padło tutaj niezwykle ciekawe 
hasło, które, jak mamy nadzieję, w tej Izbie, w tej 
wyjątkowej Izbie powinno zacząć żyć swoim ży-
ciem. To hasło: Polska wolna od tytoniu. Jeden z eu-
ropejskich krajów, który odnosi największe sukcesy, 
jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, Finlandia, za-
czął takie hasło realizować w praktyce – w 2030 r. 
Finlandia ma być krajem wolnym od tytoniu. To 
długa perspektywa czasowa, ale, znając Finów, któ-
rzy są bardzo pryncypialni, wiem, że oni do tego 
dojdą. Kraj wolny od tytoniu to według Światowej 
Organizacji Zdrowia kraj, w którym pali mniej niż 
10% populacji. Proszę państwa, stać nas na to. Nie 
poprzez zakazy… Ta ustawa niczego nie zakazuje, 
jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o produkcję. 
My tego nie zakazujemy. To jest ustawa o edukacji, 
to jest ustawa mająca mieć wpływ na młodzież. To 
jest ustawa o tym, co powinniśmy zrobić, żeby pa-
pierosy przestały być modne. Mam wrażenie, że być 
może będziemy drugim krajem, po Finlandii, który 
będzie w stanie to osiągnąć.

20 lat temu pierwsza taka ustawa doprowadziła do 
sytuacji zupełnie nadzwyczajnej. Na sali siedzi pan 
senator, pan prof. Andrzej Wojtyła, który zajmował 
się tym tematem, będąc wtedy ministrem zdrowia. To 
gigantyczny sukces: mieliśmy 50% palących, a w tej 
chwili mamy 30%. Jeżeli dalej będziemy pryncypial-
ni, to także dzięki tej dyrektywie możemy być krajem 
wolnym od tytoniu, takim krajem, który jest krajem 
mądrych ludzi, dzięki mądrym parlamentarzystom, 
którzy za tą ustawą zagłosowali i zagłosują.

Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolicie, ja ab-
solutnie w telegraficznym skrócie przedstawię to, co 
jest w tej ustawie najważniejsze.

Przede wszystkim, ustanowienie zakazu wprowa-
dzania do obrotu papierosów posiadających charak-
terystyczny aromat. To bardzo ważny zapis. Papieros 
ma się kojarzyć i ma smakować obrzydliwie.
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(sekretarz stanu J. Pinkas) Panie Senatorze, ja epatowałem państwa naszą 
skutecznością, a nie tym, że ktoś zrobił coś wcześniej. 
Jesteśmy pryncypialni. Nasz resort jest niezwykle pryn-
cypialny we wdrożeniu tej dyrektywy, nie uciekaliśmy… 
Poprzednicy tego jednak nie zrobili, ponieważ było wiele 
różnych implikacji. My się nie boimy tych implikacji, 
pewnie one dalej funkcjonują… może będziemy post-
ponowani za tę dyrektywę… Ale absolutnie mówiłem 
wyłącznie o tym, że jesteśmy pryncypialni.

Panie Senatorze, odpowiem na pytanie, czy wiemy, 
jakie są wpływy z akcyzy. Oczywiście, że wiemy. Ale 
pozwoli pan, że ja nie będę porównywał wpływów, strat 
z wpływów z akcyzy – o ile one będą, a mam nadzie-
ję, że będą – z tym, co tracimy tak naprawdę, a traci-
my ludzkie życie, tracimy poczucie bezpieczeństwa 
w rodzinach, są jeszcze inne koszty pośrednie istotnie 
związane z gospodarką, zwolnienia lekarskie związane 
chociażby z chorobami odtytoniowymi itd., itd. Wydaje 
nam się, że nawet w pewien sposób nieetyczne jest zesta-
wianie tych danych i proszę pozwolić mi nie odpowiadać 
na to pytanie. Ono dla mnie, jako lekarza, jest pytaniem 
nieetycznym. Proszę się na mnie nie obrażać.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze… Bardzo proszę, pan senator…)

(Senator Robert Dowhan: Jeszcze pytanie o re-
klamę.)

Jeżeli…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak? Przepraszam 

bardzo.)
Bardzo przepraszam, Pani Marszałek, jeszcze było 

pytanie o reklamę. Oczywiście, że nie reklamuje się 
papierosów. I oczywiście jesteśmy także tutaj niezwy-
kle pryncypialni. Także nie będzie żadnej reklamy 
w punktach sprzedaży. Chcę państwu powiedzieć, 
że oczywiście istnieje informacja handlowa i będzie 
można eksponować markę oraz cenę, ale absolutnie 
nic więcej. My mieliśmy bardzo trudną debatę na 
temat tego, co się w tej chwili dzieje. Chcę powie-
dzieć, że także przeprowadziliśmy precyzyjne bada-
nia naukowe, w jaki sposób odbierana jest informacja 
handlowa w 120 tysiącach sklepów. I oczywiście… 
może nie wszystkie były zbadane, ale generalnie ta 
informacja jest epatowaniem i zachętą do sprzedaży, 
w 90% informacja handlowa jest tożsama z reklamą, 
dlatego tego nie będzie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, dyrektywa jest z 2014 r., więc w par-

lamencie już od 2014 r. dyskutujemy o wdrożeniu tej 

dziękuję bardzo, że dostałem od pana ministra zada-
nie wprowadzenia tej dyrektywy. Dziękuję bardzo. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze zostać, bo być może będą pytania 

do pana ministra.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
…Trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 

przedstawiciela rządu związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Pan senator Robert Dowhan.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panu ministrowi Radziwiłłowi gratuluję takie-

go zastępcy, który tak ładnie, obrazowo opisuje. 
Ale ja bym sobie tylu zasług nie przypisywał, Panie 
Ministrze, dlatego że to nie jest nowatorskie rozwiąza-
nie – chociażby zakaz co do papierosów z dodatkiem 
mentolu, co do opakowań, bo to już jest, jak sam pan 
powiedział, stosowane w wielu krajach, w wielu jest 
to nawet bardzo restrykcyjne, chociażby w Kanadzie, 
gdzie sprzedaje się papierosy z szafy, więc tak na-
prawdę nie są widoczne publicznie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, proszę, Panie 
Senatorze.)

Moje pytanie: chciałbym spytać o zakaz reklamy. 
Czy w Unii Europejskiej można jeszcze reklamować 
wyroby tytoniowe, czy jest już całkowity zakaz i to 
jest niespotykane? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Wspomniał pan, że 14 miliardów 
zł kosztuje leczenie. Nie podważam tych cyfr, tych 
danych. To faktycznie, patrząc na skalę, jest ogrom… 
Ale chciałbym, żeby pan sprecyzował, ile do budżetu 
Skarbu Państwa wpływa środków z tytułu akcyzy, 
związanych z płaceniem podatków przez plantatorów, 
rolników, fabryki tytoniowe.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
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Senator Andrzej Wojtyła:

Panie Ministrze, ja chciałbym odnieść się do 
zmiany w pkcie 5 omawianej nowelizacji, zmiany, 
która dotyczy art. 5a. W ust. 3 do dotychczas obo-
wiązujących przepisów dotyczących wyznaczania 
palarni… Nowelizacja rozszerza możliwość palenia 
tytoniu w zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach, 
to znaczy w oddziałach psychiatrycznych, z wyłą-
czeniem oddziałów wzmocnionego i maksymalnego 
zabezpieczenia. Dotychczas art. 5a ust. 3 nie zawierał 
takich zapisów. To jest rozszerzenie możliwości pale-
nia tytoniu w placówkach lecznictwa. Czym to było 
podyktowane, Panie Ministrze?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! To 
niezwykle istotne pytanie. Z pozoru wydawałoby się, 
że wspomniane rozwiązanie jest dość irracjonalne. 
Dlaczego mamy wprowadzać do placówek psychia-
trycznych możliwość palenia tytoniu? Oczywiście 
zrobiliśmy to z pełną wiedzą i świadomością, prze-
analizowaliśmy wszystkie doniesienia w całej litera-
turze światowej, posłużyliśmy się także wiedzą eks-
pertów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
i konsultanta w zakresie chorób psychiatrycznych. 
Okazuje się, że gwałtowne odstawienie u pacjenta, 
który pali papierosy, i niemożliwość palenia papie-
rosów wtedy, kiedy dostanie się on do szpitala, po-
woduje istotne problemy związane z metabolizmem 
leków, które przyjmują ci pacjenci. I tak naprawdę 
jeżeli pacjent, który pali papierosy, dostanie się do 
szpitala psychiatrycznego, to jest on później wręcz, 
przepraszam za kolokwializm, nie do ustawienia 
przez lekarzy psychiatrów. Ci pacjenci to są bardzo 
szczególni pacjenci. I oczywiście będą oni palili tylko 
w miejscach wyznaczonych. Nie można im tego jed-
nak zakazać z przyczyn stricte klinicznych, opartych 
na badaniach naukowych. Praktycznie we wszystkich 
szpitalach psychiatrycznych na świecie jest możli-
wość palenia tytoniu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan chce jeszcze dopytać, Panie Senatorze?
(Senator Andrzej Wojtyła: Tak.)
To proszę bardzo.

dyrektywy. Za poprzedniej koalicji było wiele posiedzeń 
komisji, wiele posiedzeń… I przemysł tytoniowy doma-
gał się wprowadzenia tej ustawy, która będzie wdrażała 
dyrektywę. Mamy duże opóźnienia z tego tytułu. Ja się 
cieszę, że w końcu jest to wprowadzone… że rzeczywi-
ście będzie… Ale mam takie pytanie. Wspominał pan 
na posiedzeniu komisji, że plantatorzy tytoniu nie będą 
pokrzywdzeni, ale tutaj pan tego nie powtórzył. 

Jakie przepisy są zastosowane w tej ustawie czy 
w innych ustawach, które będą gwarantowały, że pro-
ducenci tytoniu będą mogli funkcjonować? 

I jeszcze, jeśli mógłby pan powiedzieć, jaki pro-
cent polskiego tytoniu jest używany w przetwórstwie 
papierosów, żeby pokazać skalę, żeby pokazać, ile 
się importuje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Senatorze! 

Chcę w sposób jednoznaczny powiedzieć: ta ustawa 
nie zakazuje produkcji tytoniu. Nasi plantatorzy dalej 
będą to robić. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że 
ponad 80%… Ja te dane tutaj mam, mogę zaraz zapy-
tać profesjonalistów, którzy mnie tutaj wspierają, jaki 
procent tytoniu jest eksportowany. Ale gigantyczny…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Importujemy prze-
tworzony…)

(Senator Alicja Zając: 70%.)
(Rozmowy na sali)
Tak, 70%. Otrzymałem tutaj informację od osób, 

które pewnie są bardziej na bieżąco z problemami rol-
nictwa… Nie ma zagrożenia dla naszych plantatorów.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Chcę jednak powiedzieć, że rolnictwo – jestem 

o tym głęboko przekonany… Rolnicy jednak posia-
dają pewne umiejętności w zakresie zmiany tego, 
co się produkuje na polach. I naprawdę nie ma tu 
żadnego zagrożenia. Nie możemy tego zresztą po-
równywać. Moim zdaniem profity zdrowotne są tak 
gigantyczne, że właściwie nie powinniśmy rozma-
wiać na temat jakichś problemów rolnictwa, bo one 
się nie pojawią.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzej Wojtyła, bardzo proszę.

(senator J. Chróścikowski)
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ne. Koszty, jakie ponosimy na leczenie Polaków, są 
gigantyczne; 14 miliardów zł to jest ogromna kwota. 
A więc coś niewątpliwie cieszy, ale martwią takie 
dane, o których pan także mówi, że 30% populacji 
Polaków to wciąż aktywni palacze. 

Chciałbym jednak zapytać pana, Panie Ministrze 
o coś takiego: czy może macie państwo jakieś symula-
cje, które wskazują, jak będzie spadała liczba Polaków 
palących, uzależnionych od nikotyny w przeciągu, nie 
wiem, 5 lat od wprowadzenia tej ustawy? Czy macie 
państwo takie badania? To po pierwsze.

Po drugie, jaka część polskich rolników zaanga-
żowana jest w produkcję tytoniu? I czy być może 
kooperujecie państwo z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa i rozwoju wsi tak, aby… Co prawda 
mówił pan o tym – i to mnie też w jakiejś części cie-
kawi – że nie wpłynie to pejoratywnie, negatywnie 
na produkcję tytoniu w Polsce, na sytuację polskich 
plantatorów. A więc mam pytanie, czy nie ma sprzę-
żenia między liczbą osób palących… Daj Boże, żeby 
jak najwięcej Polaków odchodziło od tego nałogu, 
ale czy nie ma korelacji pomiędzy liczbą palących 
a wpływami plantatorów, budżetami plantatorów ty-
toniu? Ba, mało tego – co na to minister finansów? Bo 
oczywiście, tak jak mówiłem, zdrowie jest kwestią 
nadrzędną, ale myślę, że minister finansów szczęśli-
wy nie będzie, kiedy w jakiś sposób będą zmniejszone 
wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy. Tak 
że to też jest, jak myślę, ciekawy wątek. Gdyby był 
pan uprzejmy odpowiedzieć… Bardzo proszę o od-
powiedź. Dziękuję bardzo.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, rząd stanowi monolit. My nie 

mamy już teraz takiej gospodarki silosowej, a pan 
minister finansów jest naprawdę wybitnie wykształ-
conym specjalistą i on absolutnie nie oponował wte-
dy, kiedy ta ustawa trafiła do innych resortów. Pan 
minister finansów doskonale wie, że wprowadzenie 
tej ustawy to jest prawdziwy profit także dla sektora 
finansowego poprzez rozwój gospodarki itd., itd. To 
jest pewien logiczny ciąg zdarzeń. Oczywiście wiemy, 
że będziemy mieli przynajmniej kilkunastoprocento-
wy spadek dotyczący palenia w ciągu najbliższych 10 
lat. Mówię „przynajmniej”, dlatego że ja nie do końca 
jestem w stanie powiedzieć, jaki wpływ będzie miała 
ta ustawa, proszę o tym pamiętać. Nasz resort pracuje 

Senator Andrzej Wojtyła:

Panie Ministrze, ja to rozumiem, jako że od 1995 r. 
lobby lekarzy psychiatrów dążyło do wpisania takiego 
rozwiązania. Ale jeżeli chodzi o badania naukowe 
i statystyki w Polsce – w Polsce, ale również na ca-
łym świecie – to wynika z nich, że schizofrenicy 
i inni ludzie chorzy psychicznie umierają w Polsce 
nie z powodu innych chorób, tylko w 70% z powodu 
chorób nowotworowych odtytoniowych. I takie są 
skutki wprowadzenia wspomnianego rozwiązania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Jarosław Pinkas: Jeżeli pani…)
Tak, proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Jeżeli pani marszałek pozwoli, ja chciałbym po-

wiedzieć, że resort zdrowia pracuje równolegle nad 
czymś zupełnie innym, w kwestii… My pracujemy 
w tej chwili nad całkowitą zmianą modelu lecznictwa 
psychiatrycznego, odchodzimy od leczenia psychia-
trycznego w szpitalach, następuje tzw. deinstytucjo-
nalizacja lecznictwa psychiatrycznego, wprowadza-
my model opieki scentralizowanej, koordynowanej, 
gdzie pacjent nie będzie leczony w taki sposób, że tak 
powiem, od szpitala do szpitala czy ze stałymi po-
wrotami. I wtedy oczywiście można pomyśleć o tym, 
żeby pacjentów, którzy cierpią na dramatyczne scho-
rzenia, odzwyczajać. Ale to są najtrudniejsi pacjenci 
do odzwyczajania. Myślę jednak, że będziemy mieli 
takie możliwości. I z całą pewnością liczba zgonów 
związanych z chorobami odtytoniowymi u pacjentów 
psychiatrycznych będzie mniejsza. Ale to jest zagad-
nienie absolutnie stricte lekarskie i kliniczne. I tego 
nie zapiszemy w ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Gratuluję oczywiście pryncypialności i konsekwencji 
we wprowadzaniu omawianej tu ustawy. Zgadzam się 
absolutnie z tą częścią pańskiej wypowiedzi, która 
mówi o tym, że życie i zdrowie ludzkie są bezcen-
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(sekretarz stanu J. Pinkas) uważali za mniej im szkodzące albo za „zdrowsze”, 
choć wiadomo, że palenie oczywiście szkodzi zdro-
wiu? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Pan cały czas powołuje się na 
Finlandię. Oczywiście jest to kraj, który szalenie dba 
o zdrowie, o wychowanie, jeżeli chodzi o zdrowy 
tryb życia. Jednak w całej Skandynawii od dawna 
panuje taka dziwna moda na tzw. snusy, czyli tytoń 
nawet nie do żucia, ale wkładany w małych opako-
waniach pod górną albo dolną wargę. Czy macie 
wyliczenia, jak rzucenie czy brak możliwości pa-
lenia się przełożyło na przerzucenie się na żucie 
czy trzymanie tytoniu w jamie ustnej? To jest moje 
drugie pytanie.

(Senator Robert Mamątow: Zawsze to było, u nich 
zawsze to było.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

To bardzo istotne pytanie i oczywiście na to pytanie 
należałoby odpowiedzieć w sposób dość jedno-
znaczny. Panie Senatorze, nie ma mniejszego zła. 
W dziedzinie zdrowia publicznego nie powinno 
dokonywać się takich wyborów. My tak naprawdę 
walczymy z uzależnieniem. Każdy papieros jest 
papierosem, każdy papieros dostarcza ogromnych 
ilości substancji toksycznych i nie ma papierosa 
zdrowszego czy też papierosa, który w mniejszym 
stopniu wywołuje procesy chorobowe. Każdy pa-
pieros musi być traktowany tak samo, dostęp do re-
klamy musi być dramatycznie ograniczony. Proszę 
pamiętać o tym, że palacz tak naprawdę znakomicie 
sobie poradzi z wiedzą, co powinien palić, jeżeli 
chce stosować preparat zdrowszy. Ale także dzięki 
naszym badaniom naukowym, do których mamy 
dostęp, wiemy, że przemysł wykorzystuje każdą 
lukę w sposób bezpardonowy. Jakakolwiek infor-
macja oznacza później niezwykle nieskompliko-
waną transformację w reklamę, zrobienie czegoś 
atrakcyjnego i wciągnięcie kolejnej rzeszy ludzi 
w palenie. Powtórzę po raz kolejny: w tej sprawie 
musieliśmy być pryncypialni i będziemy pryncy-
pialni.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
(Senator Robert Dowhan: Snusy.)
Snusy. Każda forma przyjmowania tytoniu jest 

szkodliwa. My nie proponujemy takiej formy. To na 
szczęście jest szalenie okresowe, nie ma to wielkiego 
znaczenia populacyjnego w Europie. Rzeczywiście 
tylko w krajach na północy Europy stosowana jest 
tego typu forma dostarczania nikotyny. Ale ja jestem 
w tej chwili przekonany, bo widziałem nawet ostat-
nio badanie na ten temat, że jest dość istotny spadek 

także nad innymi rozwiązaniami. W ten wtorek pan 
minister Radziwiłł będzie miał, mam nadzieję, ko-
lejny sukces; trzymam za to kciuki. Naprawdę warto 
mówić o naszych sukcesach. Chodzi o to, że w ko-
mitecie Rady Ministrów będą prace nad Narodowym 
Programem Zdrowia. W tym programie są pieniądze 
przeznaczone na edukację, najprościej mówiąc, 140 
milionów zł. Jest 6 celów operacyjnych, w tym je-
den ewidentnie związany z wprowadzeniem różnego 
rodzaju akcji dotyczących zwalczania palenia oraz 
innych uzależnień. Ten ciąg zdarzeń doprowadzi do 
sytuacji, że będziemy mieli czym się pochwalić i że 
będziemy w awangardzie tych krajów, które potrafią 
sobie radzić z problemami wszelkiego typu uzależ-
nień, bo przecież cały czas tak naprawdę mówimy 
o uzależnieniach.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz bardzo proszę państwa senatorów o ci-

szę. Bardzo proszę.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! 

Wiadomo, że panuje w tej chwili moda na zdrowy tryb 
życia. To widać wszędzie, świadczy o tym chociażby 
liczba rowerzystów, biegaczy, organizowanych mara-
tonów, fitness clubów itd. Z tym się też wiąże to, że 
modnie jest nie palić. Widzę to. Mogę też powiedzieć, 
że sam stałem się modny, bo nie palę już od 20 lat. Ale 
to rzucanie palenia czasami jest stopniowe, dlatego 
że człowiek wybiera lżejsze papierosy, marki typu 
light, o mniejszej zawartości substancji smolistych. 
Ale, żeby mieć wybór, trzeba też mieć informację. 
Ta informacja w postaci ulotek czy rzeczy, które są 
czasami dostępne, a które będą w tej chwili zaka-
zane, zawsze znajdowała się na paczce papierosów. 
Można było rozróżnić to tak, że kolory czerwone czy 
niebieskie są bardziej agresywne, więc to są mocne 
papierosy, a białe są mniej agresywne, więc to są pa-
pierosy lightowe. Dzisiaj, po wprowadzeniu tej usta-
wy, to będzie bardzo mocno skomplikowane. Taki 
palacz, który będzie chciał poczytać o szkodliwości, 
poczytać te inne informacje, będzie miał bardzo ogra-
niczone możliwości. Czy ministerstwo nie boi się, że 
to w jakiś sposób ograniczy właśnie swobodę wyboru 
przez ludzi takich wyrobów tytoniowych, które będą 
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(sekretarz stanu J. Pinkas) życia. Zaręczam panu, że pan prof. Religa bez cienia 
zastanowienia zagłosowałby za tą dyrektywą. Jestem 
o tym głęboko przekonany.

Wybór? Tak, my niczego nie zakazujemy. 
Papierosy są przecież dostępne. My działamy w inny 
sposób. Staramy się, żeby dzięki tej ustawie nie było 
epatowania papierosami i przekonywania, że jest 
to modne i komuś do czegoś potrzebne. Ta ustawa 
daje wybór, ale przede wszystkim wpływa na mło-
dzież. Mam wrażenie, że dzięki tej ustawie i dzię-
ki Narodowemu Programowi Zdrowia będziemy 
w stanie podawać coraz większą ilość danych, które 
w sposób jednoznaczny pokazują, jak szkodliwe są 
papierosy.

Powiem panu o bardzo ciekawym przykładzie. 
Pamiętam, że jeszcze 50 lat temu w amerykań-
skich gazetach były reklamy papierosów na całą 
stronę. W reklamach tych papierosów powoływa-
no się na lekarzy: American doctors smoke Lucky 
Strike, czyli amerykańscy doktorzy palą lucky 
strike’i. Ja nie palę papierosów, więc nie wiem, 
ale wydaje mi się, że te papierosy cały czas są 
jeszcze w sprzedaży. Lekarze reklamowali pale-
nie tytoniu. W Stanach Zjednoczonych zrobiono 
badania i okazało się, że odsetek palących lekarzy 
wynosi 1,25%. Czy znalazłby pan lekarza, który 
zgodziłby się reklamować tytoń? Jest to prawie 
niemożliwe. No, nie sądzę, żeby w Polsce taki 
lekarz się znalazł, a gdyby się znalazł, moim zda-
niem należałoby odebrać mu prawo wykonywania 
zawodu.

Ta ustawa daje wybór, ale przede wszystkim niesie 
ona wartości edukacyjne. Przekaz jest bardzo jasny: 
jest to dramatycznie szkodliwe. Jest tyle alternatyw 
w postaci różnych sportów, że powinniśmy zaintere-
sować grupy rówieśnicze czymś znacznie lepszym 
i mądrzejszym niż papierosy. Myślę, że wygramy tę 
batalię, Panie Senatorze.

(Senator Grzegorz Peczkis: A Finlandia?)
(Senator Stanisław Kogut: Dajże spokój.) 

(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, Finlandia rzeczywiście jest li-

derem, jeżeli chodzi o wprowadzanie różnych roz-
wiązań w dziedzinie zdrowia publicznego. Myślę, 
że znacznie lepszym przykładem jest… Proszę 
przeanalizować osiągnięcia Finlandii, jeżeli chodzi 
o zwalczanie otyłości oraz problemów sercowych 
i naczyniowych. To właśnie ten kraj doprowadził do 
tego, że społeczeństwo zmieniło nawyki konsump-
cyjne. Jest to kraj, który ograniczył złe tłuszcze. Jest 
to pierwszy kraj, który masowo wprowadził stanole 
roślinne. I proszę zobaczyć, jak fantastycznie żyją 
Finowie.

Myślę, że Finowie nie popełniają samobójstw dla-
tego, że nie palą papierosów. I tę kwestię należałoby 
zgłębić, bo krajem, gdzie popełnia się bardzo dużo 

w tym zakresie. Tak że myślę, że nam to niespecjalnie 
zagrozi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jako kolejnego na liście mam zapisanego pana 

senatora Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Ministrze, mówi pan o Finlandii. Czy pań-

stwu – pewnie tak – znane są badania mówiące o tym, 
jaki w Finlandii jest współczynnik samobójstw na tle 
całej Europy i jakie jest poczucie zadowolenia z życia 
Finów na tle całej Europy? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, z tym związane. Ja znałem oso-
biście jednego pana profesora kardiochirurgii, dla 
którego pracowałem przez krótki okres swojego życia, 
prof. Religę. I powiem panu szczerze, że to nie była 
osoba, która nie paliła. Ba, powiedzieć, że paliła spo-
ro, to mało powiedzieć. Wie pan, to tak czy inaczej 
był pewien autorytet w dziedzinie zdrowia, dla mnie 
autorytet. I on dokonał pewnego wyboru, bo uznał, 
że życie ludzkie, jakkolwiekby próbować je oceniać, 
trwa skończoną ilość czasu.

(Senator Stanisław Kogut: Ale na raka umarł.)
Czy nie sądzi pan, że Polacy są na tym etapie roz-

woju, doinformowania, edukacji, że samodzielnie 
podejmują w swoich umysłach decyzje o tym, jak 
chcą żyć i czego chcą używać? Mówimy teraz o 30% 
Polaków. Czy nie spowoduje to takiego zjawiska, jak 
w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu prohi-
bicji? Zakażemy czegoś, a potem niestety stanie się 
to atrakcyjne dla młodych ludzi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jarosław Pinkas: Można, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, myślę, że mało kto jest w stanie 

powiedzieć, co zrobiłby w tej chwili pan prof. Religa. 
Na sali siedzi pan minister Wojtyła, uczeń i współpra-
cownik pana prof. Religi. Ja sam pracowałem z prof. 
Religą przez 22 lata, i to na różnych etapach jego 
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(sekretarz stanu J. Pinkas) tem odpornościowy młodego człowieka. A ilość ni-
kotyny można porównywać z jej ilością w zwykłych 
papierosach. Ta ilość nikotyny powoduje dokładnie 
taką samą, jak nie większą, liczbę chorób układu krą-
żenia i naczyń co w przypadku zwykłych papierosów. 
Tak że tu sytuacja jest zupełnie jednoznaczna.

Doniesienia, że to mogą być substytuty, że to może 
być produkt leczniczy, są dość skandaliczne. Ja nie 
ukrywam, że my także byliśmy poddawani pewnym 
działaniom lobbingowym. Np. jeden z brytyjskich na-
ukowców napisał do mnie w liście – osobiście do mnie 
jako osoby zajmującej się zdrowiem publicznym – że 
właściwie powinienem wspierać reklamę e-papierosów, 
dlatego że to ma wpływać na ograniczenie palenia 
zwykłych papierosów. Nic bardziej błędnego. Już w tej 
chwili wiadomo – są takie dane – że jest zupełnie od-
wrotnie. A jak sprawdziłem pana profesora, zresztą 
z Bristolu, to okazało się, że praca jest sponsorowana 
przez przemysł tytoniowy. Tak to, niestety, wygląda.

Mogę panu senatorowi – pan senator jest lekarzem, 
zresztą zrobię to z dużą przyjemnością – przesłać cały 
pakiet prac mówiących o tym, jak szkodliwe są e-papie-
rosy i że z całą pewnością nie można traktować ich jako 
substytutu czy substancji leczniczej, czy też preparatu 
leczniczego w przypadku odzwyczajania od tytoniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Moje pytanie 

będzie w pewnym sensie dosyć osobiste. Pan minister 
w swojej wypowiedzi wprowadzającej użył takiego 
stwierdzenia, że zdrowie jest najważniejsze. Ja mam 
w związku z tym pytanie. Otóż mamy różne katego-
rie – zdrowie jest jedną z kategorii rozpatrywanych 
w kontekście aksjologicznym, ale mamy też kategorię 
wolności. I teraz chciałbym zapytać pana ministra, 
czy pan jest przekonany, że kategoria zdrowia jest 
aksjologicznie bardziej wartościowa niż kategoria 
wolności. A jeśli tak, to na jakiej podstawie jest takie 
twierdzenie? To może na razie tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Panie Marszałku, muszę powiedzieć, że nie przy-

puszczałem, że będę poddany debacie filozoficznej, ale 

samobójstw, są np. Węgry, w których pali się bardzo 
dużo. To samo dotyczy samobójstw wśród palących 
pań w Danii. Tak że nie ma żadnej korelacji, jeżeli 
chodzi o samobójstwa i brak dostępu do tytoniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejny jest pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wspomniał pan już o e-papiero-

sach. Czy ministerstwo posiada dane dotyczące tego, 
ile osób w Polsce pali te e-papierosy? Czy ktoś bada 
zawartość wkładów do e-papierosów, które są u nas 
sprzedawane? Czy są naukowe dowody na to, że te 
papierosy rzeczywiście pomagają odzwyczaić się od 
palenia i że są one nieszkodliwe? Bo firmy, które te 
papierosy produkują, tak właśnie się reklamują. Jak 
chcesz rzucić palenie, zapal e-papierosa. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Tak, mamy badania dotyczące sprzedaży. Nie są 

one do końca wiarygodne, dlatego że spora część tzw. 
kartridży jest w obiegu pozasklepowym. Boimy się 
także, że będzie to w tej chwili jeden z elementów 
i nośników np. dopalaczy, dlatego że bardzo łatwo bę-
dzie do tego kartridża wrzucić substancje toksyczne.

Chcę także powiedzieć, że dla nas istotnym zagro-
żeniem jest to, że używana syntetyczna nikotyna jest 
nikotyną, która znacznie silniej uzależnia niż zwykła 
nikotyna. Proszę pamiętać o tym, że kiedyś były takie 
praktyki – na szczęście zostało to już w tej chwili 
w porę powstrzymane – że część firm tytoniowych, 
chcąc uzależnić palaczy, dodawała do tytoniu syn-
tetycznej nikotyny. Wcześniej dodawano amoniaku, 
który zresztą też uzależniał. My mamy oczywiście 
instytucje, które to badają. Teraz wszystkie te sub-
stancje będą badane w naszym inspektoracie do spraw 
substancji chemicznych w Łodzi, który specjalnie na-
wet dostanie większą liczbę etatów. Tak że będziemy 
mieli nad tym nadzór.

Ja już mówiłem o tym, że liczba prac naukowych 
dotyczących szkodliwości używania e-papierosów 
rośnie w postępie geometrycznym w tej chwili. 
Ponieważ oczywiście coraz dłuższy jest okres używa-
nia tego, więc wiemy, jakie zagrożenia to niesie. Chcę 
powiedzieć, że wapowanie w sposób jednoznaczny 
wpływa na system odpornościowy, szczególnie sys-
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to nadzwyczaj cenne pytanie, 

bardzo panu za nie dziękuję. Narodowy Program 
Zdrowia ma szereg celów operacyjnych. Jednym 
z nich jest właśnie to, o czym pan mówił. Wreszcie 
Narodowy Program Zdrowia ma pieniądze i możemy 
parę czy parędziesiąt rzeczy po prostu kupić, bo pew-
ne rzeczy trzeba kupić. Trzeba kupić reklamę, trzeba 
kupić nośnik, trzeba także umieć umiejętnie wejść do 
mediów społecznościowych, bo jest to bardzo ważna 
sprawa. Na „fejsiku” – przepraszam za kolokwializm 
– wapowanie i palenie powinno być bardzo niemodne. 
Oczywiście tam też chcemy umieszczać nasze infor-
macje, można to tam zrobić. Chcemy zwalczać tych 
wszystkich nieszczęśników – którzy są sponsorowani 
przez duży przemysł tytoniowy, funkcjonujący w tej 
chwili w internecie – z grupami wapujących, którzy 
robią nawet jakieś manifestacje. Na szczęście ostatnio 
przyszło chyba tylko 6 osób, więc nie jest to wielki 
problem. Ale zaczynamy działać, i to bardzo szybko.

Chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, chodzi 
o działania w rodzinie. To znaczy, jeżeli w rodzi-
nie nie ma mody na palenie, to młody człowiek ma 
zupełnie inne zainteresowania, bo jak nie ma mody 
na palenie, to jest pewnie moda na coś znacznie 
zdrowszego. Chodzi także o grupy rówieśnicze. 
W tym przypadku trzeba używać wszystkich moż-
liwości. Oczywiście szkoła i – tak jak powiedzia-
łem – portale społecznościowe, idea placement. Za 
chwileczkę podpiszemy umowę – zdaje się, że chyba 
nawet w przyszłym tygodniu pan minister spotyka 
się z szefem Telewizji Polskiej – żebyśmy mieli moż-
liwość dodania tych celów do misji telewizji. Chodzi 
o to, żeby wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, nie było 
palących, żeby w serialach rzucało się palenie, żeby 
nie było wapujących, żeby pokazywać, że jest to 
niemodne. Jest to ogromny ciąg zdarzeń. Oczywiście 
grupą docelową będą wszyscy, ale najważniejsza jest 
młodzież. Gwarantuję panu, że większość pieniędzy 
z Narodowego Programu Zdrowia na cele operacyj-
ne związane ze zwalczaniem szeroko rozumianych 
nałogów będzie przeznaczona właśnie na najmłod-
szych, ale już od rodziny…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski.

ona jest fascynująca. Bardzo dziękuję panu za zain-
spirowanie mnie tym zagadnieniem. Ja jestem sekre-
tarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – i właściwie 
to powinna być jedyna odpowiedź. W Ministerstwie 
Zdrowia najważniejsze jest zdrowie. Myślę, że obie 
kategorie są…

(Rozmowy na sali)
Myślę, że obie kategorie to kategorie, które się nie 

wykluczają, a wręcz odwrotnie. Bo być może właśnie 
wolność daje także zdrowie. My niczego nie zakazuje-
my. Jest dostęp. Staramy się działać tak, by edukować. 
Proszę pamiętać o tym, że im mniej zakażemy, tym 
mniej będzie tych, którzy będą łamać prawo. Ale od-
powiadając na bardzo trudne pytanie, aksjologiczne, 
chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jak nie ma 
zdrowia, to nie ma wolności. I działa to także w drugą 
stronę. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, na samym początku chciałbym 

powiedzieć, że bardzo mi się podoba pana postawa. 
Gratuluję.

Pan senator Kraska „zabrał” mi pytanie. 
Chciałbym się tylko dołączyć, jeśli mogę, do proś-
by o materiały, które prześle pan panu senatorowi, 
bo jestem zainteresowany, szczególnie jeśli chodzi 
o papierosy. Chciałbym tylko doprecyzować pytanie 
mojego poprzednika. 

Mówił pan dużo właśnie o edukacji, o informowa-
niu, o tym, żeby nas uczyć – Polki i Polaków – tego, 
co tak naprawdę niesie ze sobą palenie tytoniu czy 
używanie lub palenie – nawet nie wiem, jak to nazwać 
– e-papierosów. Ja sam jestem wrogiem palenia, nie 
palę papierosów ani żadnych innych… Ale proszę 
powiedzieć, co zamierzacie zrobić czy jakie działa-
nia zamierzacie podjąć – jeżeli można powiedzieć 
o tym naprawdę bardzo krótko, w kilku zdaniach 
– żeby pokazać, szczególnie młodej części naszego 
społeczeństwa, że ten e-papieros wcale nie jest taki 
zdrowy. Bo w ogóle pojawiła się teraz taka moda, że 
jak nie palimy papierosa, to znaczy, że jest ok. Mamy 
za to e-papierosy, które są fajne, możemy sobie palić 
je nawet na terenie szkoły, bo nie puszczają dymu, nie 
śmierdzą itd. Co tak naprawdę zamierzacie zrobić, 
żeby to pokazać – mówił pan o tym przed chwilą 
w pytaniu – i żeby to do nas dotarło?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jarosław Pinkas: Mogę, Panie Marszałku?)

(sekretarz stanu J. Pinkas)
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Ta ustawa w tej chwili już jest notyfikowana, to 
znaczy myśmy w trakcie prac parlamentarnych noty-
fikowali nasze przepisy, a więc ona wejdzie w życie 
zgodnie z planem. Nie sądzę więc, żebyśmy zrobili 
coś, co w jakiejś mierze jest niekompatybilne z roz-
wiązaniami w innych krajach europejskich. Wręcz 
odwrotnie – myślę, że będziemy dobrym przykładem, 
jak należy wdrażać taką dyrektywę, i pokaże to, jakie 
są nasze pomysły.

Ta ustawa jest ustawą dedykowaną polskiemu 
społeczeństwu, ona jest dopasowana do naszego 
sposobu funkcjonowania – tak to nazwijmy. Jest to 
ustawa niespecjalnie ortodoksyjna. Choć mogliśmy 
na przykład rzeczywiście wprowadzić zakaz sprze-
daży papierosów w różnych miejscach, sprzedawać 
je z sejfów czy doprowadzać do sytuacji, która, jak 
myślę, byłaby zbyt daleko idąca i budziłaby pewne 
kontrowersje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Dowhan jeszcze raz.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Mróz, jakby pan słuchał moje-

go pytania, toby pan wiedział, w jakim kontekście 
było zadawane. A takie tam precyzowanie i rzucanie 
moim nazwiskiem uważam za bardzo niestosowne. 
Wypraszam to sobie na drugi raz. To po pierwsze.

(Senator Robert Mamątow: Ale pytałeś o to…)
Mam dwa pytania, Panie Ministrze.
Pierwsze. Rozumiem, że ponieważ pani senator 

Czudowska mówiła o tym, że przedłużono wejście 
w życie tej ustawy… Początkowo chcieli państwo 
14 dni, ale przedłużono ten termin do końca grud-
nia – tak zrozumiałem. Czyli od 1 stycznia 2017 r. 
w punktach sprzedaży detalicznej muszą pojawić 
wyroby mające znamiona według tej ustawy, którą 
chcemy wprowadzić. Czyli rozumiem to tak: jeżeli 
ktoś w grudniu kupi legalnie do punktu handlowego 
wyrób tytoniowy, który w grudniu spełnia wymogi 
– czyli ma akcyzę, obrandowanie, wszystko, co wy-
magane, jest – ale go nie sprzeda, to… Właśnie, co ma 
z nim zrobić? To jest moje pytanie. Ma w sylwestra 
to wypalić, ma wyrzucić do kosza, ma malować na 
tym obrazki? To jest moje techniczne pytanie. Pytam 
o to, ponieważ duże markety sobie z tym poradzą, ale 
gros punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych, jak 
pan minister dobrze wie, to małe punkty handlowe, 
jest ich ponad 80%, w małych miejscowościach, i im 
nie zawsze się uda…

(Senator Robert Mamątow: Takie pytania…)

(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Czesław Ryszka: Wyszedł zapalić.)
Nie ma.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Ministrze, szczerze mówiąc, trochę się dzi-

wię tym pytaniom, które wielu… no, może nie wielu. 
Niektórzy senatorowie kwestionują sens wprowadza-
nia tych przepisów. Bodajże pan senator Dowhan za-
dał nawet takie dziwne, z mojego punktu widzenia, 
pytanie: czy papierosy szkodzą? Na to pytanie już 
chyba dawno ludzkość sobie odpowiedziała. 

Moje pytanie do pana ministra jest takie… Choć 
pewnie jeszcze będziemy w dyskusji wymieniali 
poglądy. Panie Ministrze, my tą ustawą wdrażamy 
określone przepisy, które narzuca Unia Europejska. 
My tutaj nie wyprzedzamy, tak jak niektóre kraje… 
I myśmy też mieli, pamiętam – to chyba minister 
Arłukowicz wstrzymał, jak został ministrem zdro-
wia… Bo były już wcześniej takie rozporządzenia, 
które miały te ostrzeżenia w formie zdjęć wprowa-
dzić. Ja też nie palę papierosów, jestem zdecydo-
wanym przeciwnikiem rozpowszechniania palenia 
papierosów. Panie Ministrze, proszę powiedzieć, 
doprecyzować, że te przepisy to są decyzje Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej, i chyba – o ile 
wiem – jesteśmy już nawet po terminie wdrożenia 
tych przepisów co do konieczności… Bo, jeżeli się nie 
mylę, to one powinny wejść w maju bieżącego roku, 
a mamy już lipiec. Jak to wygląda w poszczególnych, 
wybranych krajach Unii Europejskiej?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Nie wszystkie kraje jeszcze to notyfikowały. 

Jesteśmy pewnie gdzieś bliżej środka. Oczywiście 
jest pewne opóźnienie. Ale w wielu krajach te roz-
wiązania budziły duże kontrowersje. Proszę pamiętać, 
że tutaj zdrowie w jakiejś mierze musi zetrzeć się 
z przemysłem. Ale zaręczam panu, że w całej Europie 
nie ma mody na palenie. Ta dyrektywa z całą pew-
nością będzie implementowana bardzo, bardzo szyb-
ko. Myśmy implementowali tę dyrektywę w wersji 
Europa+… nie no, w wersji Europa „lekko plus” – tak, 
„lekko plus”. A ponieważ mamy także opóźnienie, 
to jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia, chociażby 
z dwóch poprzednich lat. Wiemy, co się dzieje w na-
uce. Powiedziałem już, że ta ustawa jest ustawą opie-
rającą się na nauce, nie na naszym widzimisię czy też 
na jakichś naszych niesprawdzonych poglądach, nie.

(wicemarszałek A. Bielan)
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(senator R. Dowhan) Senator Władysław Komarnicki:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za pańskie 
słowa. Wysłuchałem ich ze starannością. I muszę 
powiedzieć, że jestem dumny jako senator, że tu 
w Senacie minister zdrowia mówi publicznie to, czego 
od dłuższego czasu oczekiwało społeczeństwo, mówi 
o zdrowym społeczeństwie, nie chorym. Wielu mo-
ich przyjaciół, także członków rodziny, za wcześnie 
odeszło przez ten potworny, potworny nałóg, który 
niszczy zdrowie ludzkie. Bardzo panu za to dziękuję.

Jednocześnie proszę pana, żeby pan spowodował, 
aby jednak w środkach masowego przekazu pojawiła 
się podobna w tonacji do pana wystąpienia antyre-
klama tego przeklętego, bardzo niszczącego zdrowie 
ludzkie, a szczególnie młodzieży, tytoniu. I mam do 
pana taką prośbę. Wiem, że młodzież w liceach to 
młodzież już bardzo myśląca i dużo młodych rzu-
ca papierosy, ale pana proszę o to, żeby pan mocno 
współpracował z ministrem oświaty, jeżeli chodzi 
o młodzież kończącą szkołę podstawową i młodzież 
w gimnazjum. Jestem dziadkiem czwórki wnucząt. 
Na szczęście u mnie w rodzinie nikt nie pali, ale 
wiem, że w tym okresie młodzieży trzeba poświęcić 
ogromnie dużo czasu.

Liczę na to, że tak jak pan dzisiaj z wielką deter-
minacją mówił o szkodliwym, przeklętym tytoniu, 
tak z panią minister oświaty poprowadzicie taką 
kampanię w szkołach, żeby młodzież z gimnazjum 
zrozumiała, że to jest dla nich straszne przekleństwo.

A tak swoją drogą, 40 lat gram w tenisa ziemnego 
i często młody, gdy staje naprzeciwko mnie, dyszy. 
Od razu wiem, że to jest palacz. Dziękuję za uwagę.

(Senator Robert Mamątow: Dyszy, bo chce wy-
grać.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! To 

znakomita puenta. Ja mogę powiedzieć, że wspólnie 
z panem ministrem Radziwiłłem zrobimy wszyst-
ko, żeby pan miał poczucie dumy z tego powodu, 
że dziś był pan na tej sali i że jesteśmy skuteczni. 
Zrobimy to wraz z całym rządem, z ministrem ro-
dziny, z ministrem obrony narodowej, z ministrem 
spraw wewnętrznych. Prawie każdy z ministrów ma 
coś do zrobienia, jeżeli chodzi o walkę z tytoniem. 
Będziemy pryncypialni, obiecuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

…sprzedać wszystko do końca. To jest moje pierw-
sze pytanie.

A drugie pytanie jest takie. Czy w związku z wej-
ściem w życie tej ustawy nie będziemy mogli oglą-
dać, będzie zakaz oglądania chociażby Formuły 1, 
bo na bolidach do dzisiaj znajdują się oznakowania 
wyrobów tytoniowych – nie będę mówił, jakiej mar-
ki – i legalnie oglądamy to w naszej telewizji, nawet 
publicznej, która pokazuje zwycięzców? Czy mini-
sterstwo w związku z tym rozważało wprowadzenie 
zakazu oglądania? A jeśli nie, to jak będzie się to mia-
ło do tego, że ustawa tego zakazuje? Czy będziemy 
oglądać bolidy z czarnymi paskami, czy w ogóle nie 
będą one pokazywane? To jest moje drugie pytanie.

(Senator Stanisław Kogut: Nie przesadzaj, jak jest 
żużel, to też reklamują.)

(Głos z sali: Oj, Robert, Robert…)
(Senator Robert Mamątow: Jak dziecko.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o te 

bolidy, to one jeżdżą tak szybko, że ten napis jest 
raczej nieczytelny.

(Senator Stanisław Kogut: Nikt nie zauważy.)
Tak że trudno go zauważyć. W związku z tym 

nie zamierzamy niczego zakazywać. Generalnie 
Ministerstwo Zdrowia nie jest od zakazywania. 
Ministerstwo Zdrowia jest od mądrej edukacji. 
Chciałbym, żeby pan miał takie jednoznaczne sko-
jarzenie: minister zdrowia to mądry edukator.

Jeżeli chodzi o poprawkę dotyczącą punktów han-
dlowych, to dotyczy ona czegoś kompletnie innego. 
Ona zakazuje reklam, ponieważ większość stoisk 
w 120 tysiącach punktów sprzedaży papierosów wy-
gląda w ten sposób, że to są stoiska sponsorowane, jest 
tam jakaś gigantyczna reklama, to nie jest żadna in-
formacja handlowa. Chodzi tu o to, żeby to zniknęło, 
żeby była wyłącznie informacja handlowa, informacja 
o cenie i informacja o tym, jaki to jest wyrób, czyli 
jaka to jest marka papierosów. To nie jest zakazane. 
Zakazujemy czegoś, co ewidentnie było reklamą i co 
i tak już łamało prawo, przepisy poprzedniej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Komarnicki.
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Ostatnie pytanie. Panie Senatorze Kogut, proszę 
się nie martwić, na obiad pan zdąży. Chciałbym, żeby 
pan doprecyzował. Ja pytałem nie o oznakowania, 
branding, reklamy w kioskach… Mamy dzisiaj półki, 
takie ślizgacze, które są obrandowane w różne marki. 
Chodzi mi o samą paczkę papierosów. Czy ta pacz-
ka, która była zakupiona legalnie przez detalicznego 
sprzedawcę, będzie mogła być sprzedana 1 stycznia…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Tak, tak.
(Senator Robert Dowhan: Bez tych 65%, które…)
Tak, oczywiście.
(Senator Robert Dowhan: Rozumiem. Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówił pan o współpracy z inny-

mi resortami w dziedzinie profilaktyki. Ja mam py-
tanie nieco z tym związane. Od kilku lat obowiązuje 
tzw. ustawa antynikotynowa. Ona wprowadza wiele 
zakazów, wymienia miejsca, w których palenie tyto-
niu i używanie wyrobów tytoniowych jest zakazane, 
ale zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że ta ustawa 
nie jest do końca precyzyjna. W wielu przypadkach… 
Np. na przystanku jest zakaz palenia, ale obok, w tym 
otoczeniu przystanku tego zakazu już nie ma. Palenie 
tam jest zresztą bardzo dokuczliwe dla osób stojących 
na przystanku. To samo, jeśli chodzi o restauracje, 
bary. W restauracji czy w barze nie wolno, ale przed 
lokalem takiego, powiedziałbym, ostrego zakazu 
palenia nie ma. Bardzo poważne problemy wystę-
pują w blokach wielorodzinnych – klatki schodowe, 
szczególnie wtedy, kiedy nie ma pogody, często są 
jak wędzarnie, w których bardzo łatwo o zatrucie 
dymem nikotynowym. 

Czy w związku z tym próbujecie państwo w ja-
kiś sposób doprecyzować wspomniane przepisy, 
żeby obronić tę część społeczeństwa, która jednak 
nie chciałaby być narażona, również w tych, że tak 
powiem, niedoprecyzowanych miejscach, na dym 
tytoniowy. Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jarosław Pinkas: Można, Panie Przewodniczący?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Senator Waldemar Sługocki:

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

Ja też nie palę i bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też 
z tych deklaracji moich koleżanek i kolegów, którzy 
mówią, że są abstynentami. Panie Ministrze, mówił 
pan o tym, że minister zdrowia to mądry edukator. To 
bardzo ważne słowa i bardzo się z nich cieszę; myślę, 
że nie tylko ja. Mówił pan także o kooperacji z innymi 
ważnymi resortami w zakresie ograniczania nałogu 
nikotynowego w Polsce. Mam konkretne pytanie. 
Poniekąd pytał o to pan senator Napieralski. Czy ma-
cie państwo zaplanowane na najbliższy czas… Z jed-
nej strony mamy regulacje prawne – odnosiłem się już 
do tej kwestii; jestem niezwykle usatysfakcjonowany, 
jeśli chodzi o państwa determinację i pryncypialność 
w tej kwestii – a z drugiej… Czy przygotowujecie 
państwo, chociażby we współpracy z ministrem edu-
kacji narodowej, jakąś zmasowaną akcję edukacyjną, 
która budowałaby świadomość wśród najmłodszych 
pokoleń Polek i Polaków, budowałaby postawy, dzięki 
czemu mniejsza populacja naszego społeczeństwa 
imałaby się tego nałogu? Bardzo dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Dziękuję za to pytanie. Oczywiście tak. Ja już 

wcześniej wspominałem, że wszystko to jest zawar-
te w Narodowym Programie Zdrowia zawierającym 
6 celów operacyjnych. Wszystko to jest robione 
wspólnie z innymi resortami. Zdrowie publiczne jest 
w obszarze zainteresowania nie tylko resortu zdrowia, 
ale wszystkich innych resortów. Oczywiście będzie-
my działać wspólnie, bez wsparcia szkoły nie da się 
prowadzić działań edukacyjnych. My znakomicie 
kooperujemy z panią minister edukacji. Chcę też po-
wiedzieć, że powstała rada Narodowego Programu 
Zdrowia, w której są wszyscy wiceministrowie. 
A więc pracujemy razem, to jest zmasowane dzia-
łanie całego rządu. To nie jest tak, że tylko minister 
zdrowia ma się zajmować edukacją zdrowotną – to 
jest ważne dla absolutnie wszystkich, od ministra 
rozwoju do ministra sprawiedliwości. Tak, będziemy 
działać wspólnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan.
(Senator Stanisław Kogut: O Jezu…)

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
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nia omawianej tu ustawy. Liczba osób chorych nie 
zmniejszy się, że tak powiem, lawinowo. Tymczasem 
ta ustawa może mieć istotny wpływ na wysokość 
wpływów do budżetu z tytułu podatku akcyzowego 
od wyrobów tytoniowych.

I mam pytanie, czy Ministerstwo Finansów szaco-
wało, jaka to może być wielkość spadków wpływów 
do budżetu. I ewentualnie: z czego to będzie kom-
pensowane? Bo koszty leczenia nie będą niższe niż 
wspomnianych 14 miliardów zł, a wpływy z akcyzy 
mogą w związku z wprowadzeniem tej ustawy spaść 
w sposób lawinowy. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:

Panie Senatorze, ja już tak naprawdę dzisiaj od-
powiadałem na to pytanie. I chcę po raz kolejny 
powiedzieć, że pewnych kwestii nie da się ze sobą 
porównywać. Nie porównuje się gruszek z jabłkami. 
Nie porównuje się profitów zdrowotnych ze spadkiem 
akcyzy i z problemami budżetu państwa. Niemniej 
jednak chcę w sposób jednoznaczny powiedzieć, że 
pan minister finansów nie miał żadnych wątpliwości, 
że omawiana ustawa jest ustawą dobrą dla ministra 
finansów.

Budżet państwa nie jest tworzony wyłącznie za 
pomocą podatku akcyzowego. Budżet to jest coś 
znacznie więcej. Jeżeli dla budżetu będą pracowali 
zdrowi Polacy, jeżeli będzie ich więcej, jeżeli nie 
będą umierać przed czasem, to będzie to najwięk-
szy profit dla państwa. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nie zastąpi to od razu, tu wszystko 
jest odwleczone w czasie, ale myślę, że będzie to 
dość spektakularny efekt, że w każdym roku procent 
palaczy będzie mniejszy, a nasze państwo coraz bo-
gatsze dzięki innym źródłom dochodu, I naprawdę 
pan minister finansów nie będzie miał problemów 
ze spięciem budżetu. Myślę, że nawet nie pomyślał 
o tym, żeby czynić takie porównania: co się stanie, 
kiedy Polacy przestaną palić? Jeśli tak będzie, to 
będzie to prawdziwe szczęście dla ministra finansów. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. To było ostatnie 
pytanie

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jarosław Pinkas: Dziękuję.)

Bardzo panu dziękuję za wyczerpujące odpowie-
dzi na pytania wszystkich senatorów.

Informuję, że pan minister, przedstawiciel rządu, 
zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:

Dziękuję.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to nadzwyczaj 

istotne pytanie. Padło tutaj słowo „wolność”. My nie 
możemy wszystkiego zapisać w prawie. Oczywiście, 
możemy w sposób jednoznaczny opisać przestrzeń 
publiczną, gdzie palenie jest zakazane. Ale tak na-
prawdę najważniejsze jest dla nas to, żeby ludzie mieli 
świadomość, że to szkodzi. Żeby nie wychodzili na tę 
klatkę schodową, żeby to właśnie sąsiad powiedział 
sąsiadowi: wiesz, to jest nie tak. Żeby małżonka nie 
pozwalała wyjść na klatkę schodową, bo to jest nie 
tak, bo to nie jest modne, bo to jest, przepraszam za 
słowo, po prostu obciach. To już nie te czasy.

My mamy wytworzyć taką dobrą, mądrą ideę, 
mamy edukować. Nie da się wszystkiego zapisać 
w prawie, nie da się wszystkiego zakazać. Ludzie 
mają umiejętność łamania prawa, odsuwania się 
o parę metrów. Ale już samo to, że, przechodząc obok 
palarni, widzimy, że jest tam znacznie mniejsza grupa 
ludzi, to jest pewien symptom, że to wszystko idzie 
w dobrym kierunku, że oni są jednak izolowani, że 
to my mamy poczucie wolności, o której była mowa, 
a nie oni.

Myślę, że nie będę dalej opowiadał, co moż-
na zrobić. Chcemy przede wszystkim edukować. 
Zarysowaliśmy ideę: nie wolno w przestrzeni pu-
blicznej. Wiem, że czasami będziemy bezradni. Ale 
myślę, że będziemy krajem wolnym od tytoniu. I to 
jeszcze za naszego życia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak pan tutaj słusznie podkreślił, 

jest pan przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia, jest 
pan wiceministrem. Jak najbardziej, palenie szkodzi, 
na pewno. Ale jest też druga strona, kwestia, która 
była tutaj poruszana, ale chyba w niewystarczają-
cym zakresie. Pani senator Czudowska i pan, Panie 
Ministrze, potwierdziliście, że koszty leczenia pa-
laczy i byłych palaczy to jest około 14 miliardów zł 
rocznie, prawda? A wpływy z tytułu akcyzy z prze-
mysłu tytoniowego szacowane są na około 18 mi-
liardów zł.

Teraz mam pytanie: jaki jest stosunek Ministerstwa 
Finansów do projektu tej ustawy? Śmiem bowiem 
twierdzić, że leczenie palaczy, byłych palaczy… Ich 
liczba się nie zmniejszy w momencie wprowadze-
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(wicemarszałek A. Bielan) pali. I musimy działać profilaktycznie, żeby docierać 
do tych młodych ludzi, żeby faktycznie nie palili. 
Ja, podobnie jak pan senator Komarnicki… Państwo 
Drodzy, był w moim okresie życia taki czas – Pan 
Bóg tak dał – gdy chodziłem na onkologię do mojego 
bardzo młodego brata. I widziałem… Bo on też zmarł 
przez to, że palił papierosy, i to zostało udowodnione. 
Apeluję więc do tych, co palą, żeby kiedyś przeszli się 
na onkologię i zobaczyli… Nikomu nie życzę takich 
potwornych męczarni, w jakich schodził mój brat. 
Nie życzę.

Kolego Senatorze Peczkis, w moim życiu był też 
taki moment, kiedy na Warszawie Wschodniej wsia-
dałem do pociągu ekspresowego i miałem miejscówkę 
w przedziale – nie wiedziałem o tym, ale jak wsze-
dłem, to od razu poznałem – w którym jechał świętej 
pamięci wspaniały minister prof. Religa. I taka była 
prawda, że przedział pełen był dymu. A na półce były 
kwiaty. Ja go wtenczas nie znałem… I mówię: Panie 
Profesorze, jak pan tłumaczy to pacjentom, skoro pan 
pali? Tyle dymu… A on powiedział wtedy do mnie 
takie słowa: wie pan co? Jakbym drugi raz się urodził, 
tobym nie wziął papierosa. I tu potwierdzam słowa 
ministra Pinkasa: jego stanowisko dzisiaj na pewno 
byłoby takie, że jest za tą ustawą. W tym przedziale 
nawiązała się ogromna przyjaźń nie między senato-
rem Kogutem, ino między kolejarzem Kogutem – bo 
wtedy nie byłem senatorem – a świętej pamięci mini-
strem Religą. Przyjeżdżał do nas do maleńkich Stróż 
i naprawdę chodził do hospicjów, tłumaczył wiele 
rzeczy dotyczących nowotworów, ale także mówił 
na temat szkodliwości nikotyny.

I naprawdę, Państwo Drodzy, nie zadawajmy, 
Kolego Dowhan, takich pytań niestosownych tutaj, 
w izbie refleksji, bo na pierwszym miejscu jest zdro-
wie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Życie ludzkie nie 
jest przeliczane na żadne złotówki.

Ja zgadzam się z moim kolegą, przyjacielem 
Robertem Mamątowem, że, Panie Ministrze, tu się 
powinna odbyć debata na temat kolejek. Bo jak mó-
wimy o szkodliwości papierosów, o nowotworach spo-
wodowanych przez nikotynę, to trzeba też się zastano-
wić, czy na pewne zabiegi powinno się czekać 12 czy 
7 lat. Nie powinno się i nad tym trzeba dyskutować.

Ale, Państwo Drodzy, jeżeli chodzi o tę ustawę, 
to ja myślałem, że to będzie minuta, głosujemy i już, 
przegłosowana. A tu się okazuje, Państwo Drodzy, 
że robimy ogromny problem.

Państwo Drodzy, Kolego Dowhan, ja wiem, że 
byłeś prezesem klubu żużlowego, pan Komarnicki 
także, ja też byłem… Państwo Drodzy, jak najwię-
cej pieniędzy na sport, żeby wyciągać ludzi z tych 
patologii społecznych, jakimi są także nikotynizm, 
narkomania i alkoholizm. Powinny być zakazy, żeby 
nawet w Formule 1, na billboardach, na bolidach… 
Po prostu nie powinno być reklam papierosów. I na-

na pytania zadane przez pana senatora Kraskę oraz 
pana senatora Napieralskiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszego o zabranie głosu proszę pana se-

natora Koguta.

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

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Państwo Drodzy, wydaje się, że ta ustawa jest tak 

prostą ustawą, a tyle pytań zadajemy, tyle jest dysku-
sji… Dla mnie to jest jasne: na pierwszym miejscu jest 
zdrowie. Na sali znajdują się profesorowie, onkolodzy, 
znajduje się minister zdrowia, którzy wiedzą, do cze-
go doprowadza palenie papierosów. I ja powiem, na 
własnym przykładzie, tak: ja paliłem papierosy, 40 lat 
nie palę, i jak teraz, po 40 latach, znajduję gdzieś 
w szafie ubranie, w którym były papierosy, to na-
prawdę… Jak otwieram szafę, to aż mnie przewraca 
od tego odoru.

Sprawa następna. Jeżeli stanę w kościele przy 
kimś, kto pali, to w duchu myślę jako kolejarz: jak ja 
mogłem być takim smarowozem-parowozem, że po 
prostu tak śmierdziałem?

Państwo Drodzy, jeszcze raz mówię…
Następna sprawa, dziwię się wielu pytaniom… Ja 

osobiście powiem tak: znam pana ministra Jarosława 
Pinkasa i chciałbym tu przypomnieć lata 2005–2007, 
kiedy wspomniany tu świętej pamięci minister zdro-
wia, był to pan minister Religa… Była wtedy wpro-
wadzana, Państwo Drodzy, ustawa o ratownictwie 
medycznym. Pamiętam to, bo byłem senatorem spra-
wozdawcą, wspólnie ze świętej pamięci panią marsza-
łek Krystyną Bochenek, która zginęła w Smoleńsku. 
I mogę powiedzieć, że dziś trzeba powiedzieć temu 
panu wiceministrowi: dziękuję, dziękuję za ogrom-
ną konsekwencję. Bo wtenczas, gdy ta ustawa o ra-
townictwie została wprowadzona, ile tysięcy istnień 
ludzkich zostało uratowanych? Po pewnym czasie 
trzeba by było zrobić analizę, bo tak to jedynie Pan 
Bóg wie, ile ludzi ta ustawa uratowała. Dzisiaj, po 
11 latach, chyba przyszedł czas, Panie Ministrze, 
powiedzieć panu: dziękuję. I naprawdę życzę panu, 
żeby także ta ustawa, która teraz jest wprowadzana, 
Drodzy Państwo… żeby pan z taką konsekwencją ją 
zrealizował i wdrożył.

Trzeba z ogromną uwagą posłuchać także pana 
senatora Komarnickiego. Państwo Drodzy, musi 
być współpraca z edukacją. Dlaczego? Dlatego że, 
Państwo Drodzy, nauczyciele muszą też na dużych 
przerwach, zwłaszcza w szkołach średnich, zwra-
cać uwagę młodzieży, że palenie jest szkodliwe. Bo 
bardzo duża liczba młodych ludzi, Państwo Drodzy, 
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(senator S. Kogut) podniesienia ręki za tą ustawą, która przynajmniej 
w jakimś stopniu tę liczbę ograniczy, bo oczywiście 
nikt nie wyobraża sobie, że wszyscy ludzie po wejściu 
w życie ustawy rzucą palenie i sprawa się zakończy. 
Oczywiście, że nie.

Wszystkie kraje na świecie podejmują różnego 
rodzaju działania. Tak jak słusznie tutaj powiedzia-
no, kilka lat temu w Unii Europejskiej odbywał się 
bardzo przewlekły proces nowelizacji dyrektywy 
antytytoniowej. Polska nie odegrała w tym procesie 
zbyt chlubnej roli niestety, ale to już mamy za sobą. 
I dlatego też ta ustawa, którą dzisiaj mamy przed sobą, 
może być określana jako z jednej strony implementa-
cja dyrektywy, ale z drugiej strony jako dyrektywa 
czy Europa+. Ja bym powiedział, że to nie jest taki 
mały plus, jak wyraził się pan minister Pinkas, bo 
jednak ten plus dla wszystkich tych, którzy nie weszli 
w tę ustawę tak do końca, polega po prostu na tym, że 
wszystko, co udaje, że nie jest papierosem, a zawiera 
nikotynę, traktujemy po prostu w taki sam sposób, 
jak papierosy. To tak w skrócie. A zatem ograniczamy 
czy zakazujemy reklamy, ograniczamy możliwość 
palenia, czy, jak to mówią, wapowania, czy korzy-
stania z elektronicznych papierosów i tzw. nowator-
skich wyrobów tytoniowych, a także zakazujemy ich 
sprzedaży dzieciom itd.

Tutaj były wątpliwości co do tego, czy to jest 
oparte na jakiejś intuicji, przeczuciach, czyichś prze-
konaniach. Nie. Skupiamy się, tak, jak słusznie pan 
minister Pinkas wspominał, na tym, co się nazywa 
evidence-based policy, czyli wprowadzamy takie rze-
czy, które – niestety my nie jesteśmy pierwsi w tym 
zakresie – zostały już po prostu przetestowane, prze-
badane i wiadomo, że są skuteczne. Czy one powodują 
to, że ludzie wszyscy rzucają palenie? Oczywiście, że 
nie, ale z całą pewnością wpływają na liczbę palaczy. 
Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.

Celem tej dyrektywy jest z jednej strony zniechę-
canie tych, którzy palą, ale to w pewnym ograniczo-
nym zakresie, ale przede wszystkim celem jest pre-
wencja, tj. ograniczanie, powiedziałbym, potencjału 
do wejścia w uzależnienie od nikotyny tych, którzy 
jeszcze nie palą. I żeby tak było, trzeba podejmować 
szereg takich działań, które spowodują, że papiero-
sy i wszystko, co udaje papierosy, było niedostępne, 
a w każdym razie nie było dostępne w sposób taki 
oczywisty. Nadal nie delegalizujemy tych produktów, 
więc one dla tych, którzy muszą je kupić i chcą je 
kupić, będą dostępne, przede wszystkim z akcentem 
na tych, którzy muszą je kupić. I właśnie na tym ge-
neralnie polega zasada czy tendencja do ukrywania 
papierosów, do nieprezentowania ich w żaden sposób, 
w tym także nietworzenia wrażenia, Panie Senatorze 
Dowhan, że niektóre papierosy albo niektóre wyroby 
są zdrowsze. Bo to nawet nie jest kwestia mniejszego 
zła, tylko udowodniono – podkreślam bardzo mocno: 

prawdę gratuluję tej ustawy, realizacji dyrektywy 
Unii Europejskiej…

Kończę, bo widzę, że już czas przekroczyłem.
Gratuluję panu ministrowi Radziwiłłowi i dzię-

kuję panu ministrowi Pinkasowi za ogromną praco-
witość i dążenie do celu. A pamiętajcie – koncerny 
będą z wami walczyć, tak samo koncerny farmaceu-
tyczne, bo to jest utrata ogromnych wpływów, na-
prawdę ogromnych wpływów. I będą atakować, nie 
tylko tutaj będą przeciwko wam, ale nawet i w me-
diach. Będą w takich pismach, które powinny się 
cenić, nie będę wymieniał nazw… Ale jak czytam 
ataki na Ministerstwo Zdrowia… No to co, Panowie, 
nie róbmy nic? Będą koncerny tytoniowe zarabiać 
pieniądze, młodzież wcześnie uzależni się od papie-
rosów i tak jak mój brat… Nie wiem… Nie daj Boże, 
żeby w młodym wieku zeszli z tego świata. Dziękuję 
i gratuluję wam serdecznie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Radziwiłł, minister…

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję bardzo. Jako senator.
Muszę powiedzieć, że poczytuję sobie za zaszczyt 

możliwość uczestniczenia w podejmowaniu tej decy-
zji. To niesłychanie ważna decyzja.

Proszę państwa, było tutaj trochę takich żartobli-
wych wystąpień, pytań, trochę uśmiechów, trochę 
takiej dyskusji, która czasami jakby ślizgała się po 
powierzchni problemu, a ten problem to problem zu-
pełnie ekstremalnie dramatyczny. W Polsce z powodu 
chorób odtytoniowych, różnych chorób odtytonio-
wych umiera prawie 100 tysięcy osób rocznie. Proszę 
państwa, to jest liczba mniej więcej – dokładnie nikt 
tego nie policzył – która odpowiada liczbie osób, które 
zginęły w Hiroszimie podczas ataku z użyciem bom-
by atomowej. Co roku taka liczba osób ginie z powodu 
chorób odtytoniowych. Więc to nie jest tak naprawdę 
miejsce na żarty, bo o Hiroszimie i o tamtym zdarze-
niu nikt z uśmiechem nie mówi i nikt nie śmie żarto-
wać, a tutaj od czasu do czasu podczas pytań, podczas 
interwencji, dyskusji albo również poza tą salą niektó-
rzy się uśmiechają. To jest po prostu niestosowne, bo 
nikt nie śmie mówić z uśmiechem i żartować na temat 
ataku na Hiroszimę i tego, co tam się wydarzyło, a my 
mamy co roku takie zdarzenie w Polsce, po prostu tak 
jest. Nie można z tym dyskutować, bo mówią na ten 
temat jednoznaczne fakty. I dlatego wydaje mi się, 
że zaszczytem dla nas wszystkich będzie możliwość 
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(senator K. Radziwiłł) skutków. Proszę zwrócić uwagę, że w medycynie 
mówimy o uzależnieniach typu behawioralnego, jak 
na przykład uzależnienie od hazardu, bardzo znane. 
Nie ma tam żadnej substancji – substancja wytwarza 
się w głowie, są to mianowicie endorfiny, od których 
człowiek się uzależnia. Nawet więc jeśli nikotyna 
byłaby zupełnie czysta i absolutnie nietoksyczna, co 
oczywiście nie jest prawdą, bo nikotyna sama też 
jest toksyczna… Ale nawet gdyby tak było, to uza-
leżnienie pozostaje chorobą i dlatego trzeba chronić 
zwłaszcza młodych, a szczególnie bardzo młodych, 
także dzieci, przed kontaktem z nikotyną, który to 
kontakt z reguły kończy się uzależnieniem, także wte-
dy, kiedy to jest tak zwana czysta, tak zwana zdrowa 
nikotyna, na przykład w elektronicznych papierosach. 
I stąd wynika tendencja do Europy+, to znaczy wy-
chodzimy poza same papierosy tradycyjne i idziemy 
również w kierunku ograniczeń czy różnego rodzaju 
trudności w dostępie do każdego innego produktu, 
który zawiera nikotynę.

Bardzo dużo mówiono tutaj o finansach. Wysoka 
Izbo, finanse to nie tylko akcyza i nie tylko koszty 
leczenia. Z jednej strony oczywiście są inne przycho-
dy. Porównywanie tych 2 liczb jest tylko jakimś frag-
mentarycznym spojrzeniem. Jeśli chodzi o koszty, to 
poza kosztami leczenia chorób odtytoniowych… To 
nie tylko rak, zawał, udar, ale także bardzo wiele co-
dziennych kontaktów palaczy z lekarzami, ponieważ 
ci palacze mają tysiąc innych chorób. To są choroby, 
które wymagają częstych interwencji, a które nawet 
nie są liczone jako choroby odtytoniowe, jak choćby 
np. powikłania niezbyt ciężkie, ale wymagające anty-
biotykoterapii, po zwykłych infekcjach wirusowych 
górnych dróg oddechowych. Więc to są takie koszty, 
ale przede wszystkim – i na to zwracam uwagę, bo to 
jest policzone – to są także koszty absencji chorobo-
wej i związanego z tym mniejszego spływu podatków 
itd. Bilans – zapewniam wszystkich państwa – jest 
ujemny, także w zakresie finansów. Nie ma co do tego 
wątpliwości. I nawet gdyby przyjąć tylko tę retorykę, 
w ramach której pan minister Pinkas wspominał, że 
zdrowie jest tak cenne, że nie można go wycenić… 
To nie jest do końca prawda. Bilans czysto fiskalny 
także jest ujemny.

Wreszcie aspekt wolności, o którym też tutaj 
kilka osób wspominało. Wysoka Izbo, już zostało 
wspomniane przez pana ministra Pinkasa, że nie ma 
wolności bez zdrowia. To jest oczywiste. Człowiek, 
który jest chory, jest ograniczony, a zwłaszcza jak jest 
poważnie chory, ciężko chory, jego wolność jest z całą 
pewnością bardzo poważnie zagrożona. Bo zwracam 
jednak uwagę na istotę tego, czym jest uzależnienie. 
Uzależnienie to brak wolności. Nie ma żadnych wąt-
pliwości co do tego, że papierosy odbierają ludziom 
wolność. To nie jest tak, że… Niektórym tylko się 
zdaje, że możliwość palenia papierosa oznacza jakiś 

udowodniono – że prezentowanie, że niektóre papie-
rosy są, jak to dawniej się mówiło, light, czyli mają 
mniej smoły, mniej nikotyny itd., itd., wywołuje sku-
tek niestety negatywny, mianowicie ludzie palą tych 
papierosów więcej, ze skutkiem w postaci gorszego 
wpływu na ich zdrowie. To, powtarzam, udowod-
niono. Tak więc prezentacja tego typu informacji na 
temat wyrobu jest po prostu przeciwskuteczna, jeśli 
chodzi o nasze zamiary. I dlatego nie będzie wolno 
czy już nie wolno prezentować tego typu treści na 
opakowaniach ani w żadnym innym miejscu. Jak ktoś 
chce to sprawdzić, to niech idzie do producenta, tam 
się dowie. Głównie chodzi o to, że te papierosy i te 
wyroby, które udają takie lepsze, mniej niezdrowe, są 
przedmiotem zainteresowania tych, którzy jeszcze nie 
są uzależnieni albo chcą wyjść z uzależnienia. Jeśli 
chodzi o tych drugich, to dla nich, jak we wszystkich 
uzależnieniach, i wszyscy lekarze o tym wiedzą, jest 
tylko opcja zero-jeden: albo jestem w uzależnieniu, 
albo mimo że jestem uzależniony – bo z tego wyjść się 
nie da – nie biorę używki. Nie ma wyjścia z uzależ-
nienia poprzez papierosy lżejsze, nie ma. Ale przede 
wszystkim to jest adresowane do tych, którzy jeszcze 
nie palą, czyli przede wszystkim do młodzieży albo 
nawet dzieci, o czym już była tutaj mowa. I dlatego 
nie należy tworzyć iluzji; i dlatego zakazujemy ja-
kiejkolwiek informacji tego rodzaju.

Papierosy, jak twierdzi wielu ekspertów – eks-
pertów, podkreślam, a nie tych, którzy chcą dobrze 
– mają być grube, śmierdzące, w nieatrakcyjnych opa-
kowaniach, brzydkie albo wręcz odrażające, nieatrak-
cyjne po to, żeby korzystali z nich tylko ci, którzy 
naprawdę muszą z nich korzystać, ponieważ są cho-
rzy na palenie. Bo to jest niestety choroba. Z punktu 
widzenia medycyny nie ma żadnej wątpliwości, że 
w przeciwieństwie do innych substancji psychoak-
tywnych, takich jak choćby alkohol, papierosów nie 
można używać w sposób… Każde użycie papierosa 
jest patologią, a używanie papierosów jest chorobą. 
A choroby się leczy. To nie jest kwestia ocen, to nie 
jest kwestia czyichś przekonań, tylko po prostu tak 
jest. Zwracam więc uwagę na fakt, że palenie to jest 
choroba, i ta choroba ma jak gdyby 2 aspekty. Jeden 
aspekt to jest aspekt toksyczności, i rzeczywiście, jeśli 
chodzi o papierosy, największą toksyczność wykazuje 
smoła i substancje smoliste, które są w niej zawarte; 
całe tysiące różnych toksyn, które tam są zawarte. Ale 
nawet jeśli to jest tylko czysta nikotyna, to pozostaje 
nadal choroba, jaką jest uzależnienie. Uzależnienie 
ma niszczący, destruktywny wpływ na osobowość 
każdego człowieka, który jest uzależniony, i co do 
tego też nie ma wątpliwości. Ono powoduje zmiany 
zachowań, zmiany osobowości itd., itd., nawet jeśli 
nie wywoływałoby żadnych innych niekorzystnych 
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(senator K. Radziwiłł) ulicę Wiejską, gdzie co 10 m stoi piękna warszawianka 
paląca papierosa. Jest to bardzo zły kierunek. Wiele 
tych młodych pań czy dziewcząt jest w ciąży, o któ-
rej nie wie. A kiedy się dowiadują, jest za późno, bo 
papieros zrobił już swoją złą robotę. To jest problem.

Kolejna sprawa, o której już tu wielokrotnie mó-
wiono, to dramatycznie wysokie koszty, kształtują-
ce się na poziomie 14 miliardów zł, leczenia chorób 
wynikłych z palenia papierosów. Gdyby się udało to, 
o czym pan minister Pinkas tutaj mówił i co chyba 
jest marzeniem wszystkich na tej sali, tj. obniżenie 
przynajmniej o 10% czy 20% liczby palących, to za-
oszczędzimy kilka miliardów. Można byłoby je prze-
znaczyć na niedofinansowaną, jak wiemy wszyscy, 
służbę zdrowia, a przynajmniej odrobinę skierować 
również do rolników, którzy produkują tytoń. A tego 
tytoniu będzie potrzeba mniej, jeżeli palaczy w Polsce 
będzie mniej. Uważam, że w przypadku tak ważnego 
problemu trzeba pójść prostą drogą – bez filozofowa-
nia, bez bujania w obłokach, które tu miało miejsce 
dzisiaj przy okazji zadawania pytań na tej sali. A więc 
przede wszystkim profilaktyka. Trzeba rozpocząć 
edukację, tak jak tu było mówione, od I klasy szkoły 
podstawowej, od dzieci, poprzez wyższe klasy. Ja się 
cieszę z tego, że znikają z mapy szkół gimnazja, które 
były, że tak powiem, kuźnią tworzenia i rodzenia się 
palaczy. Mam też nadzieję, że nigdy nie zobaczymy 
takiego skandalicznego programu jak ten, do którego 
pan Lis zaprosił pana Michnika – to było chyba 2 lata 
temu – i pan Michnik ostentacyjnie palił e-papierosa. 
Nie wiem, czy reklamował wtedy tego papierosa, czy 
podkreślał swoją wielkość, z powodu której jemu, 
jako jedynemu Polakowi, pozwolono w telewizji, pry-
watnej co prawda, zapalić papierosa i dymić tak, że 
prowadzącego, pana Lisa, momentami prawie nie było 
widać. Ale myślę, żeśmy wtedy ostatni raz to przeżyli.

Jeżeli chodzi o oszczędności, to tak jak powiedzia-
łem, wystarczy spadek o 10–20%. A te pieniądze moż-
na przeznaczyć na kulejącą, niedofinansowaną służbę 
zdrowia i zrekompensować rolnikom straty. Myślę, 
że pan minister rolnictwa, jeśli będzie mógł, odniesie 
się do tego, w jaki sposób ministerstwo przewiduje to 
zrobić, bo jesteśmy pewni, że ta ustawa i procedury, 
które będą wdrażane, na pewno spowodują, że Polacy 
będą palili mniej. A rykoszetem odbije się to na pro-
ducentach tytoniu, którym należy pomóc. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!

aspekt wolności. To tak nie jest, jest wręcz odwrotnie: 
to jest zabieranie wolności.

Na koniec chciałbym, prosząc o poparcie… Ja 
nie mam wątpliwości, że Izba będzie głosować za 
tą ustawą. Ale myślę, że musimy być też świadomi 
pewnej podniosłości chwili. To jest naprawdę bardzo 
ważny projekt, nie polityczny projekt, tylko projekt 
dla Polski. Myślę, że w kontekście tego, o czym była 
tu już kilkakrotnie mowa, że powinniśmy zmierzać 
do Polski wolnej od dymu tytoniowego, to jest zadanie 
dla nas wszystkich. My jako Ministerstwo Zdrowia 
będziemy z niego się wywiązywać w zakresie pro-
mocji, w zakresie tych różnych rzeczy, o których była 
mowa, ale z całą pewnością ta debata też… Nie widzę 
pana senatora Koguta, który mówił, że debata w zasa-
dzie jest niepotrzebna, powinniśmy to przegłosować 
i już. Ale ta debata jest potrzebna, bo debata na temat 
palenia jest w ogóle potrzebna Polsce. Ja wielokrotnie 
powtarzałem, że gdyby się pojawiła jakaś wróżka, 
która by powiedziała: zrobię jedną rzecz dla zdrowia 
Polaków, to z całą pewnością wybrałbym taką opcję, 
żeby w Polsce znikły papierosy, żeby w Polsce nikt 
nie palił. Na pewno przeważyłoby to zdecydowanie 
nad zbudowaniem tysiąca szpitali, zakupem ton le-
ków, poprawą działania podstawowej opieki zdrowot-
nej i wieloma, wieloma innymi aspektami sprawy.

To jest naprawdę coś niezwykle ważnego i to jest 
nasze zadanie. A zatem po wyjściu z tej sali zachęcaj-
my do tego, żeby media, żeby rodzina, żeby Kościół 
Katolicki i inne kościoły, harcerstwo, a także inne 
organizacje pozarządowe włączyły się do tego wiel-
kiego dzieła, którego zwieńczeniem będzie kiedyś 
właśnie Polska wolna od dymu tytoniowego. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Debatujemy nad bardzo ważną ustawą, ustawą 

o zdrowiu, która dotyczy bardzo wielu Polaków. 
Bardzo się cieszę, że jest tak duże zaangażowanie 
w tej dyskusji. Problem jest poważny, więc należy 
dyskutować o nim poważnie.

Mnie najbardziej niepokoi, i do tego chciałbym się 
odnieść, zmiana, że tak powiem, struktury wiekowej 
i płciowej palaczy. Widzimy, że teraz nagminnie pali 
coraz więcej młodych pań, młodych dziewcząt, nasto-
latek. Wystarczy wyjść na ulice Warszawy, na naszą 
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Nawet już od lat osiemdziesiątych. Ale od 1995 r. 
to już były akcje społeczne ze śp. prymasem Polski 
kardynałem Glempem – ja też w niektórych tych ak-
cjach i spotkaniach miałam zaszczyt uczestniczyć.

Przywołam też prof. Jacka Jassema, który 
w 2010 r. doprowadził do ustanowienia przez Sejm 
ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych. 
To była przełomowa ustawa i o tym też nie możemy 
zapomnieć.

Niezależnie od ustaw… Myślę, że wielu lekarzy 
nie potrzebowało nawet tych ustaw, żeby promować 
zdrowy styl życia i mówić o szkodliwości palenia 
tytoniu. Może pozwolę sobie powiedzieć senatorom 
kilka słów o własnej działalności na tym polu. Od 
lat osiemdziesiątych, od kiedy zajęłam się specja-
lizacją onkologiczną, już nie wiem, ile przeprowa-
dziłam prelekcji i pogadanek tam, gdzie profesoro-
wie, dziennikarze i gwiazdy telewizyjne nie dotrą 
– w środowiskach wiejskich, w klubach, w szkołach, 
w zakładach pracy. I zawsze – jakkolwiek zapotrze-
bowanie jest na modne nowotwory, a takim modnym 
nowotworem jest rak piersi – swoją pogadankę, ogól-
nie nazwę: prozdrowotną zaczynam od tego, że naj-
większym killerem, zabójcą ludzkości są papierosy. 
Przytaczam szereg publikacji, ale także je opracowuję 
i kolportuję. W ciągu mojego życia zawodowego to 
już idzie w dziesiątki tysięcy, jak nie więcej. W każ-
dej publikacji, którą firmuję, jest Europejski Kodeks 
Walki z Rakiem, a pierwszy punkt tego kodeksu, 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, brzmi tak: 
„Nie pal! Jeśli palisz, przestań! Jeśli ci się nie powie-
dzie, nie pal w obecności osób niepalących!”. Palenie 
bierne, jak wszyscy wiemy, jest równie szkodliwe jak 
palenie czynne.

W moim miejscu pracy, w moim zakładzie, któ-
ry utworzyłam w 1992 r. i który prowadzę do dziś, 
nikt nie pali papierosów. Jeżeli ktokolwiek stara się 
u mnie o pracę – czy pielęgniarka, czy ktoś do czyn-
ności usługowych, jak sprzątanie, zaopatrzenie – to 
pierwsze moje pytanie dotyczy tego, czy ta osoba pali 
papierosy. I nie zadawalam się odpowiedzią: „w pracy 
nie palę”, bo wiem, czym to skutkuje. Palenie dys-
kwalifikuje. Bo jak pali, to znaczy, że nie będzie miał 
pracy w moim ośrodku, ponieważ nawet jeśli ta osoba 
nie pali w pracy, to i tak większą część dnia myśli 
o tym, żeby wyjść i zapalić. Z takiego pracownika nie 
ma żadnej korzyści. Ci, którzy mają palaczy w swo-
ich miejscach pracy, łatwo wyliczą, że kilka wyjść 
na papierosa to godzina pracy mniej podczas całej 
dniówki. Tak że to się też da wyliczyć ekonomicznie.

Pochwalę się nawet, że kiedyś, kilka lat temu, moja 
wypowiedź o tym, że u mnie w pracy nikt nie pali 
– było to przy okazji dyskusji na temat ustawy o nie-
paleniu w miejscach publicznych – wzbudzała różne 

W czasie wystąpień ministrów i pytań prawie wy-
czerpaliśmy wszystkie najważniejsze zagadnienia 
tej ustawy, toteż jako senator sprawozdawca pominę 
już wszystkie sprawy związane z zapisami ustawy. 
Chciałabym za to może przypomnieć Wysokiej Izbie, 
jak też słuchającym nas ludziom, parę istotnych in-
formacji na temat nowotworów tytoniozależnych, 
profilaktyki i koniecznych działań, jakie są już pro-
wadzone.

Opowiem o ostatnim spotkaniu na lotnisku, 
przy barze. Była chwila przerwy z powodu opóź-
nienia samolotu. Młody uśmiechnięty człowiek, 
barman przyglądał mi się i przyglądał, uśmie-
chając się, i spytał: czy pani ma coś wspólnego 
z Senatem? Odpowiedziałam: tak, jestem senato-
rem. A on na to: to liczę na panią. No, już się prze-
straszyłam, bo różnie wygląda w przypadku tych 
młodych to liczenie na nas i mówię: no, zależy 
w jakiej sprawie. A on mówi: w walce o zdrowie 
i życie. I to mnie, muszę przyznać, podbudowało, 
bo czasami, jak pewnie każdy z was, mam poczu-
cie, no, zwątpienia, czy to, co robimy, co mówimy 
ma sens i do kogo to dociera. Ale ten młody czło-
wiek naprawdę podbudował mnie i stojącą obok 
panią poseł Szymańską.

Z epidemiologii nowotworów – nowotwory ty-
toniozależne to, jak wszyscy wiedzą, rak płuca, rak 
krtani, rak jamy ustnej, rak gardła i rak przełyku, ale 
są także inne nowotwory tytoniozależne, może już nie 
o tak bezpośrednich, czytelnych skutkach jak te wy-
mienione, to rak żołądka, rak trzustki, rak pęcherza 
moczowego, rak szyjki macicy u kobiet.

Tak jak powiedziałam po sprawozdaniu z posie-
dzenia komisji, odpowiadając na pytania, posiadam 
dane z biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów 
Centrum Onkologii w Warszawie. Są to dane za 
2013 r., bo to są zawsze dane sprzed 2 lat. Mieliśmy 
w Polsce 156 tysięcy 487 zachorowań na nowotwory 
złośliwe, zgonów było 94 tysiące 125, w tym – co 
też już mówiłam – 40 tysięcy 333 osoby zmarły na 
nowotwory tytoniozależne.

W dymie tytoniowym znajduje się około 4 tysięcy 
różnych związków chemicznych, w tym 70 o udo-
wodnionym działaniu kancerogennym, czyli wywo-
łującym nowotwory. To takie związki jak: amoniak, 
tlenek węgla, benzopiren, ciała smołowate, kadm, 
metanol, polon. Gdybyśmy to otrzymali w czystej 
postaci, to pewnie odwrócilibyśmy się od tego ze 
wstrętem.

Mówiąc o działaniach polskich rządów, naukow-
ców, profesorów i onkologów w walce z nikotyni-
zmem w Polsce, jeszcze raz przywołam nazwisko 
prof. Witolda Zatońskiego, który od 1995 r. bardzo 
zintensyfikował…
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(senator D. Czudowska) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja występuję po to, żeby sprostować, że pierw-

sze przepisy dotyczące zakazu reklamy wyrobów 
tytoniowych nie znalazły się w dzisiaj omawianej 
nowelizacji ustawy, one się pojawiły w 1999 r. I nie 
zgadzam się tutaj z panem ministrem, że my tylko 
powielamy rozwiązania, które były wprowadzane 
w innych krajach. Bo zakaz reklamy, który wpro-
wadziliśmy w 1999 r., był jednym z pierwszych na 
świecie. I to, po 20 latach obowiązywania ustawy 
antynikotynowej, jest podkreślane w wielu krajach, 
w wielu publikacjach w różnych pismach mówiło 
się o tym, że Polska jest krajem, który wprowadził 
bardzo odważne rozwiązania w 1999 r. 

W 1995 r. nie udało się wspomnianego zakazu 
wprowadzić – chociaż w Sejmie były takie propozy-
cje – ze względu, tak jak pan tutaj mówił, na opór wsi 
i opór firm, które produkowały tytoń, zwłaszcza pro-
ducentów tytoniu. Teraz takiego problemu nie mamy, 
ponieważ producentów tytoniu jest mało. I ci, którzy 
produkują tytoń, spokojnie wysyłają go za granicę.

O czym jest ta dzisiejsza nowelizacja? Oczywiście 
ona powinna powstać 5 lat wcześniej. Powiem, z ja-
kiego powodu: wtedy, kiedy nowelizowaliśmy ustawę 
i zakazywaliśmy reklamy, nie było tak zwanych e-pa-
pierosów. E-papierosy po raz pierwszy skonstruowała 
firma Philip Morris w latach dziewięćdziesiątych. 
I było to następstwo akcji antynikotynowych prowa-
dzonych w Stanach Zjednoczonych. Oni próbowali 
uzależnić społeczeństwo od tytoniu w inny sposób, 
zwłaszcza młode pokolenie. Nie mieli na celu… Bo 
byłoby to śmieszne, gdyby firma, która produkuje 
tytoń, wprowadzała substancję czy sposób palenia, 
używania tytoniu, które zmniejszałyby popyt na ty-
toń. Oni dążyli do tego, żeby w inny sposób uzależnić 
młode pokolenie, które, jak się uzależni od nikotyny, 
to potem, w dorosłym wieku, na całe życie będzie 
palaczami. I taka była intencja. 

E-papierosy weszły na rynek europejski, do Polski, 
dopiero w 2006–2007 r. Pan prof. Zatoński, o czym 
pani senator tutaj wspomniała, pisał, i ja też pisałem 
do pana ministra Arłukowicza, że trzeba zacząć wal-
czyć, nowelizując we wspomnianym zakresie ustawę 
o skutkach palenia tytoniu. Oczywiście ja nie chcę 
tutaj niczego sugerować, ale pan prof. Zatoński został 
odsunięty od walki z paleniem tytoniu, od prewen-
cji pierwotnej. I od tego czasu nie dano pieniędzy 
na to, ażeby realizować zapis, który znajdował się 
w ustawie, w art. 4 ustawy o ochronie zdrowia przed 

kontrowersje, ale w „Pulsie Medycyny” otrzymałam 
za to dodatkowe punkty. Nie byłam wtedy senatorem.

Więc jest możliwe, tak myślę… Było to już 
podkreślane przez ministrów, przez pana senatora 
Łyczaka. Chodzi o to, żeby wszyscy o tym mówili. 
Oczywiście bardzo przykre jest dla mnie… Powiem 
o tym również tutaj, bo niestety dotyczy to także 
wielu parlamentarzystów i ministrów. Wysoce szko-
dliwe jest, żeby nie powiedzieć demoralizujące, kiedy 
palą nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, trenerzy i ci, 
którzy zajmują się sportem. Palący lekarze i paląca 
służba zdrowia tracą wiarygodność, a nauczyciele… 
No, nic dobrego nie robią. I trzeba sobie z tego zda-
wać sprawę. W przypadku eksponowanych stanowisk 
powinien być wymóg, że po prostu nikt cię nie może 
zobaczyć z papierosem.

Była mowa w dyskusji, w pytaniach, także do 
mnie, o tych obrazkach na papierosach. Zachęcam 
senatorów – bo zwykle jest tak, że jeśli ustawa nie 
jest przedmiotem prac danej komisji, to się tym może 
tak szczegółowo nie interesujemy – żeby wziąć sobie 
ten druk, bo jest w nim katalog obrazków, które mają 
być zamieszczane na paczkach papierosów. Niektóre 
są bardzo ciekawe i dają wiele do myślenia i powin-
ny także znaleźć… Co komu przychodzi do głowy? 
Rak płuca – tak, inne nowotwory – tak. No, traci 
się na urodzie, jest miażdżyca, są choroby układu 
krążenia. Ale to, że zmniejsza się płodność u kobiet 
i u mężczyzn, że powoduje to impotencję, to już tak 
nie do wszystkich dochodzi. Może warto te obrazki… 
tzn. nie warto, tylko na pewno dobrze, że one będą. 
Niektóre są straszliwe, inne łagodniejsze. 

A ja mam tutaj pewne plakaciki – nie odważę się 
ich państwu pokazać, ale zainteresowanych proszę 
ewentualnie po dyskusji do mnie – które ośmieszają 
palenie; to też jest forma docierania do młodych ludzi. 
Pan senator Wojtyła podczas dyskusji podkreślał to, 
jak ważne jest dostosowanie treści czy kampanii do 
grupy ludzi. Bo adresowanie jednakowych treści do 
wszystkich nie chwyta. Pamiętam, jak mnie na szko-
leniu w Stanach Zjednoczonych uczyli, że plakat, na 
którym jest piękna młoda kobieta z pięknym biustem, 
nie zachęci starej Afroamerykanki do tego, żeby po-
szła zrobić mammografię. Czyli wszystko musi być 
adresowane do konkretnej grupy osób. Ministerstwo 
Zdrowia kilka lat temu zezwoliło na publikację takich 
plakatów. Może są one trochę niecenzuralne, dlatego 
nie odważę się ich państwu pokazać, ale mam je. 
Na młodzieży właśnie te plakaty robią największe 
wrażenie.

Tak że przestroga, strach, groza, ale także żart 
mogą spowodować, że zacznie się myśleć o nałogu 
prawidłowo, że się go albo rzuci, albo nigdy nie po-
dejmie. Polska wolna od tytoniu. Dziękuję bardzo.
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(senator A. Wojtyła) ustawy zapis, który spowodował, że doszło do naj-
większego zmniejszenia liczby osób palących tytoń? 
No, jest to spadek o połowę, zarówno wśród męż-
czyzn, jak i kobiet. Od połowy lat dziewięćdziesią-
tych zmniejsza się też śmiertelność z powodu chorób 
układu krążenia i chorób nowotworowych.

Jeżeli nie będziemy… Mówimy tutaj o promocji 
zdrowia i profilaktyce. No, przecież to właśnie wykre-
śliliśmy. Nie mówi się tutaj o promocji zdrowia i pro-
filaktyce. Mam tutaj Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych i widzę, że nie ma w nim 
żadnego zdania mówiącego o profilaktyce, promocji 
zdrowia czy edukacji zdrowotnej. Mówi się tu tylko 
o wczesnym wykrywaniu chorób i kupowaniu ma-
szyn do wykrywania nowotworów.

To nie jest przypadek, proszę państwa, że postę-
powano w ten właśnie sposób. Jeżeli chodzi o tytoń, 
to jest to planowe działanie w interesie tych, którzy 
ten tytoń produkują i nim obracają. Tak to oceniam 
z perspektywy polityka, który ma w tej dziedzinie 
pewne doświadczenie. Zresztą mówiłem już o tym 
na posiedzeniu komisji.

Kiedy rozmawiałem z panem ministrem 
o całkowitym wykreśleniu profilaktyki i promo-
cji zdrowia, mówiłem o tym, że prof. Zatoński, 
który… Byłem niedawno w Lyonie na spotkaniu 
dyrektorów instytutów onkologii z całego świata. 
Zostałem tam zaproszony razem z panem prof. 
Zatońskim, o którym mówiono tam, że jest to 
hero, jeżeli chodzi o walkę z paleniem tytoniu. 
Te 20 lat od uchwalenia ustawy tytoniowej na-
prawdę było naszym sukcesem, co potwierdzają 
bardzo poważni naukowcy na świecie. My nie 
musimy się tym chwalić. A pan profesor nie został 
nawet zaproszony na posiedzenie komisji i nie 
uczestniczył w pracach nad tą nowelizacją. No, 
to jest skandal. Tak, prof. Zatoński, który w tej 
dziedzinie, w ochronie zdrowia dokonał takie-
go skoku, tak wpłynął na poprawę stanu zdro-
wia społeczeństwa, że jest to dostrzegane przez 
Światową Organizację Zdrowia, przez naukowców 
w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie. Proszę 
państwa, to też nie jest przypadek, że wykluczył 
go pan minister Arłukowicz. On mu przeszkadzał 
w realizacji jego planu. Wyście tego nie zauważyli.

Proszę państwa, oczywiście ta nowelizacja ustawy 
musi być przez nas poparta. Nie wyobrażam sobie, 
żeby w tej Izbie ktokolwiek nie był za tym, żeby dbać 
o zdrowie Polaków. Ale chciałbym powiedzieć o ta-
kiej sprawie. Ja rozmawiałem z panem ministrem 
Pinkasem – myślę, że dotrzyma słowa – i ja przygo-
tuję nowelizację tej ustawy, wprowadzając te zapisy, 
które gwarantowały prowadzenie akcji z zakresu 
promocji zdrowia i profilaktyki.

Pani senator mówiła tu o tych akcjach, o plaka-
tach. Ja nie ukrywam, że wspólnie ze znanym artystą 

następstwami używania tytoniu, gdzie była mowa 
o prewencji pierwotnej. Ja nie uważam, żeby to było 
przypadkowe. Bo potem, w 2015 r., powstała ustawa 
o zdrowiu publicznym, która – nie wiem, czy przy-
padkowo, nie chcę tutaj niczego sugerować – wy-
kreśliła z ustawy o skutkach palenia tytoniu, o czym 
nikt nie wiedział i nikt nie dyskutował, wspomniany 
art. 4, dzięki któremu uzyskaliśmy największy efekt 
zdrowotny jeżeli chodzi o walkę z paleniem tytoniu, 
przepis dotyczący promocji zdrowia, profilaktyki, 
kształtowania braku mody na palenie, wręcz mody 
na niepalenie. I ten artykuł przypadkowo wykreślono 
zupełnie inną ustawą. 

Proszę państwa, ja jestem w polityce od 1990 r. 
Pełniłem różne funkcje – ministra, wiceministra, 
głównego inspektora sanitarnego, 3 razy byłem też 
posłem. Kiedy pracowałem nad tą ustawą, dwukrotnie 
byłem sprawozdawcą w parlamencie. Tutaj nie ma 
przypadków. Chciałbym zaapelować do pana mini-
stra, żeby wziął pod uwagę, że tego wszystkiego nie 
robiono przypadkiem. Ja wiem, kto – również z grona 
polityków – naciskał, ażeby pewnych rozwiązań nie 
wprowadzać.

Teraz wprowadzamy zapisy dotyczące e-papie-
rosów. Proszę państwa, o szkodliwości e-papiero-
sów wiemy już mniej więcej od 2011 r. Na początku 
uważano, że w e-papierosach jest mniej substancji 
rakotwórczych, bo występują one głównie w bibułce. 
Okazuje się, że tak nie jest. Nikotyna w e-papierosach 
rozpuszczana jest w alkoholu propylenowym, do któ-
rego dodaje się gliceryny. Na skutek podgrzewania 
tworzy się forma aldehydu, acetylaldehyd, który jest 
jeszcze bardziej szkodliwy, jeżeli chodzi o… Jest to 
substancja o wiele bardziej kancerogenna niż wiele 
substancji, które znajdują się w bibułce.

Nieprzypadkowo nie wprowadzano żadnych 
rozwiązań ograniczających palenie e-papierosów. 
Wystarczy umieć czytać statystyki. Proszę państwa, 
w 2011 r. e-papierosy paliło 200 tysięcy młodych lu-
dzi – to są oficjalne statystyki – a w 2014 r. było ich 
już 1,5 miliona. W większości są to młodzi ludzie, 
którzy nigdy nie palili. Podobne dane są w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Można o tym 
przeczytać w poważnej literaturze wydawanej na 
świecie. W tej chwili uzależnionych jest mnóstwo 
młodych ludzi, którzy będą palili przez kolejnych 
40 lat – nie wiadomo tylko, czy e-papierosy, czy nor-
malne papierosy. Oczywiście będą to robić w miej-
scach do tego przeznaczonych, bo wprowadzamy 
pewne ograniczenia. 

Proszę państwa, czy robiono to wszystko naiwnie 
albo przypadkowo? Doprowadzono do tego, że po-
wstała grupa młodych ludzi, którzy będą palili tytoń 
przez całe życie. Czy przypadkowo wykreślono z tej 
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(senator A. Wojtyła) Tu są, Panie Ministrze, te 2 bieguny: z jednej stro-
ny zdrowie, więc chcemy zrobić wszystko, mieć taki 
złoty patent, żeby zadbać o zdrowie, aby ludzie nie 
umierali na choroby związane z paleniem, z drugiej 
strony mamy ogromny przemysł, w którym pracują 
ludzie, mamy plantatorów i to, co do tej pory w wie-
lu krajach próbowano zrobić, ale przecież z różnym 
skutkiem, nie zawsze się udało.

Chcę też powiedzieć, że kiedyś paliłem papierosy, 
choć przez niedługi okres, ale dzisiaj z perspektywy 
czasu nie chciałbym do tego wracać. Nie wyobrażam 
sobie tego. I żadne reklamy, żadne hasła nie spowodu-
ją, nawet gdyby mi dopłacano, że sięgnę po papierosa. 
Nie sięgnę, bo on mnie obrzydza, jest dla mnie dzisiaj 
strasznie nieapetyczny. Kiedy się nie pali i wsiada 
się do taksówki, to od razu wyczuwa się ten zapach, 
jeśli kierowca pali. Wchodzi się do czyjegoś domu 
i od razu się wie – nawet jeśli ten dom jest dobrze 
wietrzony – że domownik czy domownicy w nim 
palą. Aż ciężko sobie wyobrazić czasy – młodzież 
tego nie pamięta, ja je pamiętam, bo niestety wtedy 
paliłem – kiedy można było palić w samolocie. Dzisiaj 
chyba nikt nie widzi powrotu do tej sytuacji. Cieszy 
mnie wprowadzony kilka lat temu zakaz palenia w re-
stauracjach, w miejscach publicznych. No, niewyobra-
żalne jest dzisiaj to, że jemy obiad, a siedzący przy 
drugim stoliku pali papierosy. Myślę, że do takich 
sytuacji nowoczesny świat europejski się nie cofnie.

Dobrym przykładem… Nie wiedziałem o tym 
programie w Finlandii, o którym mówił pan mini-
ster. Finlandia chce… Nie zrozumiałem, czy oni chcą 
całkowicie wyeliminować palenie, do końca zakazać 
palenia tytoniu. Być może, Panie Ministrze, czegoś 
takiego mi dzisiaj zabrakło, powiedzenia o takim dłu-
gofalowym programie, zgodnie z którym, powiedz-
my, za 10, 15, a może 20 lat… Chodzi o to, żeby już 
dzisiaj zasygnalizować, że będziemy walczyć z pa-
leniem tytoniu, z paleniem używek itd., a w roku na 
przykład 2030… Mówi się o datach odległych, ale… 
Podobnie jest w motoryzacji – za 20 lat ma nie być 
paliw płynnych, a samochody mają być ekologiczne. 
Może by zbudować taki program, dzięki któremu 
w roku 2020 albo 2025, a może w 2030 r., Polska 
będzie krajem, w którym nie można palić papierosów 
ani ich kupić czy produkować. Może to jest jakieś 
wyjście. Bo faktycznie nie idzie przeliczyć kosztów 
leczenia i wpływów z akcyzy, postawić tego na szali 
i powiedzieć, co jest ważniejsze. Czy jeżeli mieliby-
śmy więcej zarabiać z akcyzy, to powinniśmy pozwo-
lić ludziom palić? Ma pan tu na pewno rację.

Podkreślił pan, że każdy papieros jest szkodliwy. 
Oczywiście, ale informacje, które docierały do tych, 
którzy faktycznie czytają informacje handlowe, mó-
wiły, że papierosy light są jak gdyby mniej szkodli-
we, co oczywiście nie oznacza, że są nieszkodliwe. 
Dlatego też z biegiem czasu pojawiło się na rynku 

Pągowskim już w 1993 r. zdecydowaliśmy się, za co 
spadła na mnie krytyka, na „Papierosy są do dupy”.

(Senator Dorota Czudowska: Ale młodzież to 
lubi.)

A Pągowski dostał za to najwyższe nagrody 
w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To najbardziej 
działa na młodzież.

Potem wydaliśmy plakat z napisem „Palę, więc 
śmierdzę”, na którym jest dziewczyna z papierosem 
i śmierdzi. Wydaliśmy plakat z napisem „Mamo, przy 
mnie nie pal!”, ażeby kobiety w ciąży nie paliły tyto-
niu. Takie akcje trzeba prowadzić, bo one przyniosły 
przez ostatnie 25 lat największe efekty.

Ja zdaję sobie sprawę, wiem, że i panu ministrowi, 
i panu ministrowi Pinkasowi chodzi o rzecz bardzo 
ważną, o to, żeby Polacy, młodzi ludzie nie palili 
tytoniu, nie byli uzależnieni od nikotyny. Ale ostrze-
gam, tak z mojej analizy wynika, że my możemy być 
żyrantami tych planowanych działań, które zostały 
wdrożone przez poprzednią koalicję w tym celu, aże-
by zwiększyć liczbę ludzi uzależnionych od tytoniu 
i przez następne 40 lat w Polsce sprzedawać tytoń 
tym, którzy będą od niego uzależnieni, w różnych 
postaciach. Poddaję to pod rozwagę stronie ministe-
rialnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowni Panowie Ministrowie!
Oczywiście nikt sobie nie wyobraża, żeby nie 

poprzeć tej ustawy, Panie Ministrze, którego bar-
dzo cenię. Dodam też, że zaszczytem jest dla mnie 
przemawianie po wystąpieniach lekarzy, senatorów 
lekarzy, tak jak na to popatrzyłem. Jest to dla mnie 
duże wyróżnienie.

Tak jak powiedziałem, nikt dzisiaj nie wyobraża 
sobie, aby nie zrobić wszystkiego w celu ograniczenia 
palenia tytoniu, szczególnie wśród ludzi młodych, 
a pytania i dyskusja, faktycznie żywa z jednej i dru-
giej strony, miały na celu zdobycie szerszej wiedzy 
na temat tego wszystkiego, co się dzieje wokół papie-
rosów. Bardzo cenne informacje wynikają z samych 
liczb. Dotyczą one nie tylko palaczy, ale również 
kosztów leczenia i chorób powiązanych z paleniem 
papierosów. Wiadomo, że nie tylko ci, którzy palą, 
sobie szkodzą, ale też najbliższe otoczenie, być może 
nawet najbardziej, na tym cierpi.
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(senator R. Dowhan) dozwolone – i bardzo dobrze, bo one nie ogranicza-
ją dostępu, każdy może podejść, wrzucić pieniądze, 
wziąć paczkę i sobie zapalić. U nas jednak ten wy-
móg, który został wprowadzony, jego przestrzeganie 
i kontrole związane z niesprzedawaniem młodym 
ludziom wyrobów tytoniowych czy też alkoholowych, 
przynosi skutek i większość sprzedawców wyrobów 
tytoniowych do tego wymogu się dostosowuje.

Trzymam kciuki za ten program, o którym tu pan 
minister wspominał, program, który więcej pomoże, 
tak myślę, niż zakazy – czyli edukacja. Edukacja, 
zdrowy tryb życia, promowanie tego zdrowego try-
bu życia, pokazywanie młodym ludziom fenomenu 
życia bez papierosów, bez dymu. Bo jakbyśmy dzisiaj 
wrócili do czasów, w których w restauracji obok nas 
wszyscy mogli palić i konsumować obiad, to napraw-
dę nie byłoby to smaczne. A dzisiaj nie jest smaczne 
właśnie przebywanie wśród palących, palenie. Tworzy 
się moda na zdrowy tryb życia. I takie, jak pan mówił, 
plakaty czy chociażby nawet kontrowersyjne hasła, 
które pan wymyślił, trafiają do młodych ludzi. One 
mogą gorszyć nas, ale na pewno nie gorszą młodych 
ludzi. Takie hasło naprawdę trafia do wyobraźni, 
szczególnie do wyobraźni młodych. Ja bym się nie bał 
haseł w rodzaju „palenie jest do dupy”. Wszystkiego 
dobrego. Oczywiście poprę ten projekt. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Szanowni Goście!

Tutaj pan przewodniczący Kraska, gdy szedłem do 
trybuny, mówił mi „idzie praktyk” – i rzeczywiście 
tak jest. Ja ograniczę się do mówienia tylko i wyłącz-
nie o raku płuca, ponieważ to jest moja codzienna 
praktyka., Powiem żartem: trochę czuję się zagrożony 
bezrobociem, jeżeli uchwalimy tę ustawę, ale z dru-
giej strony nie bardzo, bo jej pozytywne skutki, z po-
wodu takiej a nie innej biologii nowotworów, zbierze-
my dopiero za kilka lat. Ale żeby państwu… Padało 
tu wiele impresywnych przykładów, jak groźne jest 
palenie tytoniu. Zwróćcie państwo swoją uwagę: jak 
się rozbije samolot i ginie 150 osób, zwłaszcza jeżeli to 
jest przez szalonego pilota, lub gdy w zamachu ginie 
80 osób przez szalonego terrorystę, to media żyją tym 
kilka dni. Tymczasem w cywilizowanej Europie dzień 
w dzień – podkreślam: dzień w dzień – 1 tysiąc osób 
umiera tylko na raka płuca, przez cały Boży rok, i nie 
wzbudza to specjalnie niczyjej atencji. W Polsce na 
raka płuc umiera około 20 tysięcy ludzi rocznie. To 

dużo papierosów, które zawierały mniej substancji 
smolistych, mniej nikotyny, mniej tytoniu. Tak jest 
chociażby w przypadku papierosów typu slim, któ-
rych jeszcze 20 lat temu nie było. Czy to jest jakieś 
rozwiązanie? Tego nie wiem, ale jeśli ta informacja 
będzie w miarę czytelna… Jeśli ktoś będzie miał 
do wyboru papierosa o wyższym stężeniu nikotyny 
i substancji smolistych oraz papierosa o zdecydowa-
nie niższym stężeniu tych substancji… Uważam, że 
taka informacja powinna być dostępna. Wtedy ten 
ktoś będzie miał wybór. Nikogo do niczego dzisiaj 
nie zmusimy. Jeżeli ktoś chce wchłaniać dym, który 
teoretycznie jest mniej szkodliwy, to taki wybór po-
winien dostać.

Bardzo mi się podobało wystąpienie pana senatora 
Wojtyły. Problem e-papierosów był ignorowany przez 
bardzo długi okres. Jak się pojawiły, to były niczym 
zbawienie dla palaczy. Wszystkim wmówiono po-
przez reklamy, że to tak naprawdę nie są papierosy, 
że one nie szkodzą. I ludzie palili w miejscach pu-
blicznych, w samolotach, bo uważali, że tylko para się 
z tego urządzenia wydostaje, a tak naprawdę to jest 
coś… Mało tutaj mówiliśmy o tej popularnej sziszy…

(Senator Andrzej Wojtyła: No właśnie.)
Jak się chodzi po mieście, to się widzi te napisy 

na restauracjach. Szczególnie tu w Warszawie to jest 
popularne, nie wiem dlaczego. To chyba przyszło do 
nas ze Wschodu, bo na Wschodzie jest to bardzo po-
pularne. Ta szisza jest dzisiaj oferowana w co drugim 
barze czy restauracji. Myślę, że to też jest duże zagro-
żenie. Niby to przechodzi przez wodę, ale tak napraw-
dę wdycha się dym. Nie wiem, gdyby ktoś w garażu 
spaliny wdychał, to po paru minutach zacznie tracić 
przytomność i nastąpi zatrucie organizmu. To jest 
bardzo ważny problem. 

Ja nie znam zapisów, nie wiem, jak wyglądały 
toczące się prace w Ministerstwie Zdrowia, ale uwa-
żam, że e-papierosy są takim samym zagrożeniem, 
a może i większym, co zwykłe papierosy, chociażby 
ze względu na nieograniczony dostęp do nich mło-
dych ludzi, którzy mogą dzisiaj swobodnie je kupić 
i demonstracyjnie palić, co powoduje, że później 
faktycznie sięgają po papierosa. Ja znam takie przy-
padki i znam rodziców, którzy dzisiaj mają z tym 
problem, bo normalnie młody człowiek nie odważył 
się zapalić papierosa, ale ten sam piętnastolatek czy 
szesnastolatek mógł legalnie chodzić z e-papierosem 
i tak naprawdę nauczyciel, a wręcz nikt nie mógł mu 
zwrócić uwagi.

Cieszy mnie również to… Też takie pytanie 
zadałem i nie bez kozery je zadałem, dlatego że 
w Niemczech jest inny system sprzedaży wyborów 
tytoniowych niż w Polsce. Tam, jak dobrze państwo 
wiecie, są tak zwane automaty, które w Polsce nie są 



142
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(senator T. Grodzki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Jeszcze dzisiaj rano nie miałem zamiaru zabierać 

głosu, ale po wystąpieniu pana ministra uznałem, 
także wewnętrznie, że ten głos muszę zabrać, dlatego 
że… Może zacznę od tego, że osobą, którą najbar-
dziej w życiu kochałem, był mój ojciec. Ratowałem 
go w 1986 r., był chory na raka płuc. I wydawało 
mi się, że jak go przeniosę od lekarza podstawowej 
opieki w Gorzowie Wielkopolskim tu, do Warszawy, 
do słynnego pulmunologa, byłego wiceministra, pana 
prof. Mlekodaja, to on go uratuje, bo wówczas on 
był autorytetem. On powiedział: niech pan zostawi 
ojca i przyjedzie za 2 tygodnie, ja panu wszystko po-
wiem. Bo nie wierzyłem mojej koleżance, która była 
ordynatorem w gorzowskim szpitalu, że mój ojciec 
– wówczas młodszy, jak ja jestem dzisiaj – umrze. 
Wierzyłem temu profesorowi, wierzyłem, że on jest 
człowiekiem światłym i że mi go uratuje. Kiedy 
przyjechałem po 2 tygodniach, wziął mnie pod rękę 
i powiedział: „Zobacz pan, ta sala, chlasnę im jed-
no płuco, będą jeszcze żyli”. Przeszliśmy do drugiej 
sali, powiedział mi to samo. Ale kiedy poszliśmy do 
trzeciej sali, tam, gdzie leżał mój ojciec, powiedział: 
„Niestety, tu, gdzie leżą ci pacjenci i pański ojciec… 
Będzie żył 3 miesiące”. Pomylił się o 3 dni. Te długie 
rozmowy, które prowadziłem z tym mądrym człowie-
kiem, spowodowały, że po 20 latach palenia przeze 
mnie papierosów rzuciłem, nie palę już 34 lata.

I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja nie mo-
głem mu pomóc.

(Senator Andrzej Wojtyła: Nie da się nic zrobić.)
Te 3 miesiące były traumatyczne i dramatyczne, 

jak umierał. I dlatego na początku lat dziewięćdzie-
siątych tak bardzo zaangażowałem się w coś takiego, 
co się nazywa hospicjum. Tam bardzo dużo ludzi, 
palaczy, umiera. Wspieram, bo wiem, jak cierpią. 
Wspieram już przeszło 20 lat. I dzisiaj jestem dłuż-
nikiem tych, którzy podjęli tę walkę.

Zwracam się do pana senatora, który wystąpił 
nie jako minister, tylko jako senator: dziękuję, Panie 
Ministrze, będę pamiętał o pańskim wystąpieniu.

Chcę też bardzo podziękować tym senatorom, któ-
rzy wykazali się ogromną wiedzą i tym, co zrobili 
dotychczas. I dlatego pytałem o to, jak wejdziemy 
do szkół. Mam czwórkę wnucząt, które na szczęście 
mają za sobą okres gimnazjum i nie palą, ale dzięki 
moim rozmowom z nimi wiem jedno: musimy tej 

tak jakby zniknęło miasteczko wielkości Stargardu, 
Tczewa, tej wielkości miasto. Powtarzam: rocznie.

Muszę powiedzieć, że tyle argumentów już tu pa-
dło, że trudno zanudzać państwa ich swego rodzaju 
repetycją, ale nie mogę nie odnieść się do niebezpiecz-
nych pytań niektórych kolegów, którzy porównywali 
aspekty finansowe: za, przeciw itd. Proszę państwa, 
w Senacie, w izbie wyższej, do której zostaliśmy wy-
brani w jednomandatowych okręgach, nie możemy 
nawet o czymś takim myśleć. Bo możemy powie-
dzieć: po co leczyć ludzi na nowotwory, skoro i tak 
spory odsetek ich umrze? Po co ratować wcześniaki 
o wadze 500, 700 g, skoro później pewnie będą cho-
rować i konsumować nasze pieniądze? Po co leczyć 
choroby, o których wiemy, że są nieuleczalne? To 
jest bardzo niebezpieczne myślenie ocierające się 
o hitlerowskie hasło: Lebensunwertes Leben – życie 
niewarte życia. Tak nie możemy postępować. Jedną 
z miar cywilizacji jest stosunek do starych i chorych, 
i słabych. I ja mam ciągle wrażenie, że Polska jest 
krajem cywilizowanym.

Wracając do praktyki, powiem, że nie zawsze zga-
dzam się z propozycjami Ministerstwa Zdrowia, nie 
zawsze mi się podoba to, co jest uchwalane, ale tutaj nie 
mam wątpliwości, że ta ustawa jest wielkim krokiem 
w dobrym kierunku, aczkolwiek powtarzam: z po-
wodu biologii nowotworów efekty zbierzemy dopiero 
za kilka, a w niektórych przypadkach za kilkanaście 
lat. Już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Dlatego 
jeżeli mówimy „A”, powinniśmy powiedzieć też „B”. 
To, co proponujemy, to jest profilaktyka pierwotna. 
O profilaktyce wtórnej, czyli wczesnym wykrywaniu 
nowotworów, mówimy na bieżąco podczas narad mini-
sterialnych i tam też się co nieco dzieje, i mam nadzie-
ję, że dojdzie w tym zakresie do szczęśliwego finału. 
Ale też powinniśmy powiedzieć „C”, bo ciągle jesz-
cze nowotwory i choroby tytoniozależne będą musiały 
być leczone i te nakłady będą musiały być poniesione. 
Ochrona zdrowia obywateli realizowana przez służbę 
zdrowia jest jednym z filarów nowoczesnego państwa. 
I, tak, jak mówię, czasami spieram się z panem mini-
strem Radziwiłłem, ale tu jesteśmy całkowicie zgodni. 
Jeżeli będziemy się poruszać w ramach tych 4,3% PKB 
na ochronę zdrowia, to wiele nie osiągniemy, wiele 
szans nam ucieknie. To jest nasz moralny obowiązek 
i całego parlamentu, aby nakłady na leczenie Polek 
i Polaków – bo tak to trzeba nazwać – systematycznie 
zwiększyć. Jest to absolutnie konieczne i nie można zo-
stawić ministra zdrowia na tym polu samotnie. To jest 
moralny obowiązek całego parlamentu, a zwłaszcza 
izby wyższej, która ma czynić prawo lepszym. W całej 
rozciągłości popieram tę ustawę. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)
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(senator W. Komarnicki) w Komisji Europejskiej. My mamy pewne regulacje, 
które… W dyrektywie wskazane są terminy, do kie-
dy pewne działania mogą jeszcze być prowadzone, 
ile jeszcze jest lat dozwolonej produkcji. Przypomnę 
tu, że w przypadku mentolowych jest wpisane, że 
do 6 lat, czyli jeszcze 4 lata będą mogli stosować…
…|I te odstępstwa są również w tej ustawie, bo nie 
da się tego zmienić, skoro o tym już zadecydowano 
w dyrektywie.

Pamiętam protesty, które były inspirowane po 
części przez przemysł, bo często to przemysł uza-
leżnia producentów, rolników, to od niego zależy, 
czy będą kupować od nich tytoń, czy nie będą go 
kupować. No, jeżeli przemysł wystawia ofertę i chce 
kupić surowiec, to rolnicy są gotowi go produkować, 
zgodnie z określonym zapotrzebowaniem; produkują 
taki surowiec, jaki jest potrzebny. W 2008 r. była 
wielka batalia i protesty w Brukseli; mówiono, że 
Unia Europejska wycofuje się ze wsparcia przemy-
słu… szczególnie dla plantatorów tytoniu, którzy mie-
li ogromne wsparcie ze środków wspólnej polityki 
rolnej. I to po 2008 r. było stopniowo wycofywane. 
Chcę zwrócić uwagę, że poprzednie rządy popełniły 
trochę błędów. Bo kiedy już wiedzieliśmy, że nie bę-
dzie wsparcia, że będą tylko płatności historyczne, 
czyli dla tych, którzy chcą odejść od produkcji, od 
uprawy tytoniu… Mogli się oni przestawiać na inne 
działania. Ale kiedy tu, w parlamencie trwała walka 
z producentami i z przedstawicielami plantatorów, 
to minister rolnictwa zawsze im uzasadniał: macie 
dopłaty, czego wy jeszcze chcecie, skoro macie do-
płaty. Te dopłaty były tylko dopłatami historycznymi, 
na odejście od uprawy tytoniu, ale minister zawsze 
im tłumaczył, że przecież mają dopłaty. A więc jedni 
brali te dopłaty historyczne i odeszli od danej uprawy, 
a drugim się tłumaczyło: przecież bierzecie dopłaty, 
czemu jeszcze chcecie dostać jakieś wsparcie? I taka 
polityka, stosowana przez poprzednie lata, sprawiła, 
że większość rolników stawała się coraz większymi 
plantatorami. I dzisiaj są tam już plantacje nie rzę-
du 0,2 ha, 0,3 ha czy 0,5 ha, tylko obejmujące 1 ha, 
5 ha, 10 ha, 50 ha… Wprowadzono tych rolników 
w nowoczesne technologie uprawy, sprzęt, suszar-
nie wysokiej klasy, specjalistyczne, komputerowo 
obsługiwane. I tych plantatorów utrzymywało się do 
tej pory w przeświadczeniu, że tak będzie w nieskoń-
czoność i żeby inwestowali. Dzisiaj mamy z kolei taki 
temat: ale co będzie z tymi plantatorami? Polityka 
poprzedniego rządu była jakby mało odważna i mó-
wiąca… Polityka Unii Europejskiej, wspólna polity-
ka rolna Unii Europejskiej powinna iść w kierunku 
wspierania tego, aby plantatorzy przechodzili na inne 
uprawy, takie np. jak malina, truskawka. Są to ro-
śliny pracochłonne, gdzie maszyny nie zastąpią… 
W moim regionie, na Lubelszczyźnie, gdzie uprawia 
się bardzo dużo tytoniu, niektórzy byli takimi inicja-

nieświadomej młodzieży jak najczęściej wlewać do 
głowy to, że tego nigdy nie wolno ruszyć, tego nigdy 
nie wolno dotknąć. I ta edukacja powinna być wsparta 
ogromnymi pieniędzmi, bo to jest miejsce najgorsze-
go zagrożenia – gimnazja. Mówię to z autopsji, bo 
celowo podpytywałem moje wnuki, jaka jest sytuacja, 
jeżeli chodzi o palenie papierosów.

Panie Ministrze, mówił pan dzisiaj w swoim wy-
stąpieniu, że trochę cofnęliście się przed ustawą bar-
dziej restrykcyjną niż ta. Dzisiaj chcę pana zapewnić, 
że jeżeli jeszcze będę zasiadał w tych ławach, a pan 
wystąpi z tą restrykcyjną, kolejną nowelizacją ustawy, 
to będę pańskim orędownikiem. Bardzo serdecznie 
chcę podziękować za to, że będę miał okazję głosować 
za tą ustawą. Jestem dumny, że dzisiaj żeśmy przy-
stąpili do bardzo światłej części społeczeństwa. To 
podziękowanie składam na ręce pana, Panie Ministrze 
Radziwiłł, bo myślę, że jako senator i minister jest pan 
jednym z inicjatorów. I nie ma to dla mnie znacze-
nia, że jestem w opozycji. Bardzo dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Chróścikowski, zapraszam.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Tyle dyskutujemy, mówimy i powtarzamy się 

już często, że wszyscy na tej sali to popieramy, bo 
zdrowie jest najważniejsze, że ta ustawa wprowa-
dza rozwiązania, które są oczekiwane od dawna… 
Niektórzy z przedmówców wskazywali, że należało 
szybciej, wcześniej działać. Na pewno mamy pewne 
zaniedbania, to trzeba powiedzieć jednoznacznie, ale 
mamy też osiągnięcia. Sam pan minister w swoim 
wystąpieniu mówił o zmniejszeniu się liczby palących 
do 50%, co świadczy o tym, że jakieś działania, które 
były podejmowane, były…

(Senator Dorota Czudowska: Do 30%.)
Przepraszam, do 30%.
…Że rzeczywiście był efekt działań, które były 

podejmowane. Ale ja się zderzałem i zderzam się cały 
czas z przemysłem tytoniowym, który lobbował i lob-
buje non stop. W początkach lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy to koncerny przejęły przemysł w Polsce… Te 
koncerny to 4 firmy zagraniczne – nie wymieniam 
wszystkich – które, można powiedzieć, opanowały 
rynek. Te koncerny międzynarodowe są właścicielami 
i to one decydują o produkcji. Te koncerny lobbowały, 
lobbują i wylobbowały już pewne ustępstwa nie tylko 
tutaj, ale w czasie prac w Parlamencie Europejskim, 
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(senator J. Chróścikowski) na te legalne papierosy mamy jakąś gwarancję, że 
one przynajmniej podlegają jakimś obowiązującym 
normom, a co do tych z przemytu nie wiemy, jaka 
jest ich jakość, ile jest tam szkodliwych substancji. Bo 
wszyscy mówią, że te są lekkie, te są inne, a o tamtych 
nie wiemy, czy one są zdrowsze, czy nie są zdrow-
sze, chociaż nie ma zdrowych czy niezdrowych, jak 
sam pan minister mówił. Ale możemy przynajmniej 
wyeliminować te rzeczy.

Ja z tego miejsca apeluję do rządu, już nie do sa-
mego pana ministra, ale do rządu, o podjęcie sku-
tecznych działań w zakresie poprawy dochodowości, 
ściągalności akcyzy, bo ludzie będą kupować papie-
rosy z akcyzą, a nie bez akcyzy. A o tym się mówi, 
powtarza się to, a tego działania nie ma. I myślę, że 
ta kontrola, która byłaby wprowadzona, może rów-
nież zniwelować, bym powiedział, utratę dochodów. 
Bo mówimy, że w pewnym sensie utracimy dochody 
z akcyzy, a może być uzupełnienie, jeśli poprawimy 
ściągalność w ten sposób.

Bardzo popieram te działania, które podjął rząd, 
a pan minister w szczególności. W końcu po prawie 
2 latach pracy w parlamencie jest ta ustawa. To, że 
Komisja straszy, że będzie nakładać kary na nas, bo 
po prostu nie wdrażamy takich przepisów… Będą 
one wdrożone jak najszybciej, bo dzisiaj ustawę prze-
głosujemy. I nawet idziemy na ustępstwo, wprowa-
dzając poprawkę, którą zgłosiły Komisja Zdrowia 
oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówiącą 
o tym, żeby ten okres przejściowy wydłużyć do koń-
ca roku dla przemysłu, który będzie mógł sprzedać 
te produkty, które są. To jest też wyjście naprzeciw 
pokazujące, że możecie państwo jeszcze dostosować 
się do tych rozwiązań. Nasza poprawka, komisji jest 
kompromisem dla przemysłu. Jeszcze raz popieram 
przyjęcie tej ustawy z poprawkami Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Dyskutujemy nad bardzo ważną ustawą o ochro-
nie zdrowia przed skutkami używania tytoniu. 
Oczywiście profilaktyka zawsze jest lepsza niż walka 
ze skutkami. Przed chwilą pan senator mówił o profi-
laktyce wtórnej. Ja nazwałby to głęboką profilaktyką. 
Nie jestem lekarzem, ale to, co powiem, jest ważnym 
dopowiedzeniem do tych wielu wypowiedzi. W za-
sadzie poczułem się wywołany przez pana ministra, 
który wspomniał o harcerstwie.

torami, zwolennikami tego, aby przestawiać się na 
malinę, na truskawkę. Zaczęli je uprawiać i uprawiają 
do dzisiaj. I dzisiaj mogę powiedzieć, że… Niedawno 
w komisji dyskutowaliśmy o tzw. konflikcie pomię-
dzy producentami malin, truskawek a producentami 
tytoniu. Następuje konflikt, bo ci, którzy chcą mieć 
uprawy ekologiczne, szczególnie na tym kierunku, 
są skazani na tzw. opryski, będące opryskami na ich 
pola, które idą po 500, 1000 m, nanoszone… I w tym 
momencie są narażani na to, że utracą uprawnienia 
do uprawiania roślin, które są bardzo zdrowe, bo eko-
logiczne, bez żadnych środków chemicznych. I już 
dzisiaj widać konflikt między tymi producentami. 
To pokazuje, że gdyby wcześniej stosowano jasną, 
świadomą politykę, to dzisiaj byłaby znacznie mniej-
sza produkcja tytoniu, nie rozwijałoby się tyle tak 
wielkich gospodarstw, a przestawialibyśmy się na to, 
co jest dla nas, konsumentów najlepsze, czyli zdrową, 
ekologiczną żywność, która wymaga rzeczywiście 
dużej pracy, nakładów, i rolnicy w tych regionach 
by mieli dochody z tego tytułu. Stąd dzisiaj trzeba 
jasno mówić rolnikom i nie ukrywać, że ten czas się 
kończy. I trzeba zastosować taką politykę, żeby plan-
tatorzy mogli przestawiać się na inne produkcje, a nie 
utrzymywać ich w świadomości, że będą jeszcze.… 
Bo w ustawie są jasne zapisy: do 2020 r., do 2024 r. Są 
terminy i trzeba będzie do nich się stosować. Apeluję 
do rządu, żeby rzeczywiście podejmować takie dzia-
łania – zachęty, inne – aby plantatorzy nie inwestowa-
li, wycofywali się z tej działalności, tak żeby nie było 
konfliktów. A lobbing przemysłu, który jest, jest nam 
znany, bo bez przerwy się pojawia na posiedzeniach 
komisji, widzimy to w Sejmie, widzimy to w Senacie, 
gdzie oni są, chodzą i lobbują w tej sprawie.

Apeluje o takie działania też po to, żeby nie tracić 
dochodów. Bo jest ogromny przemyt. My już wielo-
krotnie na posiedzeniach komisji zwracaliśmy uwagę 
na potężny przemyt ze Wschodu. No, jeżeli będzie-
my ten przemyt tolerować, to cena, która miała być 
ceną zaporową, bo przecież ta akcyza skutkuje ceną 
zaporową mającą na celu to, żeby nie palić, żeby, że 
tak powiem, zmuszać ekonomicznie tych palaczy, 
żeby odchodzili od palenia… No, oni mają za pół 
ceny papierosy z przemytu. Ja się zastanawiam, dla-
czego obecny rząd jeszcze nie podjął intensywnych 
prac – zwracamy na to uwagę – żeby ten przemyt 
ograniczyć. No, przecież w jasnych miejscach, w wi-
docznych punktach stoją ludzie, którzy sprzedają to 
z torebek. Czy to trzeba aż nie wiadomo jakiego wy-
siłku, żeby podejmować takie działania? Przecież 
wystarczy w paru punktach uruchomić akcję i ci prze-
mytnicy przestaną sprzedawać, proceder przestanie 
istnieć, a zarazem zwiększy się akcyza wpływająca 
do budżetu. A poza tym jaka tu jest gwarancja? Bo 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator K. Wiatr) styl, pokazywało się, że to jest po prostu nasz fason, 
nasz styl, jesteśmy takimi kozakami, którzy po 
prostu są abstynentami. Ja muszę powiedzieć, że 
w moich doświadczeniach harcerskich były takie 
przypadki, kiedy przychodzili rodzice i mówili: 
wie pan, bo syn nas zmusza, żebyśmy nie palili. 
I to nie były rzadkie przypadki. To jest niesłycha-
nie ważne. Przykład jest bardzo ważny, przykład 
nauczycieli, wychowawców. No, czasami ucznio-
wie opowiadali, jak to pani nauczycielka mówiła, 
że palenie szkodzi, i mówiła to, trzymając w ręce 
palącego się papierosa.

Tak że te słowa, które mówię, są ważnym dopeł-
nieniem wspomnianych analiz lekarskich. Bo trzeba 
też powiedzieć, że w obszarze, o którym tu mowa, 
jest taki swoisty wyścig, takie trochę hakerstwo. 
Mówili państwo tutaj: e-papieros, było 200 tysięcy, 
jest 1,5 miliona. Czyli lobby producentów szuka ta-
kiej dziury prawnej. I dlatego my, równolegle, że tak 
powiem, nadążając z prawem, musimy też myśleć 
o wychowaniu, o ładzie społecznym, o wartościach. 
Także o edukacji.

Ja muszę powiedzieć, że całkiem niedawno w pra-
sie pojawiły się artykuły, że zbliża się zjazd ZHR i są 
plany odstąpienia od abstynencji. I były tam ogromne 
protesty rodziców, wypowiedzi… Tak więc widać, że 
jednak jest takie oczekiwanie społeczne, i rodziców, 
i społeczeństwa. Oczywiście bardzo się z tego cie-
szymy. Ale warto też myśleć o tym, żeby wspierać 
takie działania, myśleć o takiej głębokiej profilaktyce, 
która wpaja młodym ludziom wartości. To oczywiście 
dalece wykracza poza samą tylko ochronę zdrowia 
i sprawy, o których dzisiaj mówimy. Ale myślę, że 
także to wspiera. Dlatego bardzo dziękuję za tę usta-
wę. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 

ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiejszym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie go jako punktu siódmego; wyrażenie zgody 
na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego; 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego – i rozpatrzenie go po punkcie dotyczącym 
ustawy o działach administracji rządowej.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Nie widzę 
zgłoszeń.

Otóż rzeczywiście jest tak, że abstynencja w har-
cerstwie trwa już ponad 100 lat. Ale kiedy Andrzej 
Małkowski zakładał harcerstwo, to nie było to oczy-
wiste. Była duża opozycja wobec tego. Dopatrywano 
się, że jeden ze współzałożycieli miał browar, i to 
powodowało, że ta abstynencja od alkoholu i tytoniu 
nie była tutaj… Ale jednak wywalczono tę absty-
nencję. I ona jest istotnym wyróżnikiem polskiego 
harcerstwa, które istotnie odbiega od tego, czym jest 
skauting. Często zamiennie stosuje się słowa „skaut” 
i „harcerz”, ale to jest dość istotny błąd. W organi-
zacjach harcerskich mówi się, że harcerstwo to jest 
skauting plus niepodległość. I przez to stwierdzenie 
– że harcerstwo równa się skauting plus niepodległość 
– należy rozumieć niezwykle państwowotwórczy wy-
miar harcerstwa i walkę o niepodległość, zarówno 
w 1920 r., jak i w czasie II wojny światowej, ale także 
obudowanie tej niepodległości właśnie abstynencją 
i wychowaniem religijnym. Często się mówi o ta-
kich 3 charyzmatach Andrzeja Małkowskiego: są 
to właśnie niepodległość, abstynencja i wychowanie 
religijne. I obudowanie skautingu tymi 3 ważnymi 
cechami spowodowało, że już w 1916 r. na światowym 
zlocie skautów w Birmingham harcerze wyróżniali 
się spośród pozostałych skautów. Zresztą cały okres 
II wojny światowej też to pokazał.

W PRL z abstynencją w harcerstwie bywało róż-
nie. Dlatego, można powiedzieć, struktury poziome 
czy harcerstwo niepokorne, zorganizowane w kręgach 
instruktorów harcerskich Andrzeja Małkowskiego, 
nosiły… instruktorzy na lilijkach harcerskich mieli 
naszytą dziesiątkę. Dziesiątka oznaczała dziesiąty 
punkt prawa harcerskiego, mówiący właśnie o abs-
tynencji. I zarzucano nam, że my przestrzegamy 
tylko dziesiątego punktu. Oczywiście, że chodziło 
o wszystkie 10. Ale prawda jest taka, że pozostałe 9 
trudno jest zweryfikować, a jeżeli chodzi o ten dzie-
siąty, to po prostu widać, czy ktoś go przestrzega, 
czy nie.

Mówię o tym wszystkim dlatego, że ważną, głę-
boką profilaktyką jest wychowanie. Wychowanie 
w oparciu o wartości, ale także wychowanie, które 
daje młodym ludziom dużą ofertę. Mam tu na myśli 
sport, wszystkie aktywności dla młodych ludzi, zaję-
cia pozalekcyjne, otwartą szkołę, otwarte boiska. To 
jest niezwykle ważne. Także pierwsza praca. Młodzi 
ludzie, którzy kończą szkołę i nie mają pracy, uciekają 
w alkohol. Do nikotyny jest bardzo blisko. Dlatego to 
wszystko trzeba widzieć.

Ja muszę powiedzieć, że w harcerstwie były 
stosowane takie jakby dwie metody. Jedna polegała 
na pogadankach, na edukacji, na książkach, a druga 
była wręcz zaprzeczeniem tej metody. Nie mówiło 
się o szkodliwości, tylko wprowadzano taki ostry 
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(wicemarszałek G. Czelej) Celu Wskaźnikowego… A co to jest? To jest minimal-
ny udział biokomponentów i innych paliw odnawial-
nych w paliwach sprzedawanych przez stacje benzy-
nowe. Ponadto: uszczelnienie systemu koncesyjnego 
poprzez przywrócenie obowiązku posiadania koncesji 
na obrót benzyną lotniczą; rozszerzenie obowiązku 
złożenia zabezpieczenia majątkowego dla obrotu ga-
zem płynnym LPG z zagranicą; wprowadzenie nowe-
go rodzaju koncesji na przeładunek paliw ciekłych; 
wzmocnienie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
jako regulatora rynku paliw ciekłych poprzez wpro-
wadzenie nowych kompetencji kontrolnych dla tego 
organu, a także dodanie nowych obowiązków spra-
wozdawczych realizowanych wobec tego regulatora 
przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych; 
wprowadzenie jednolitej odpowiedzialności karnej 
dla wszystkich rodzajów podmiotów prawa za pro-
wadzenie działalności bez koncesji oraz, w przypad-
ku podmiotu przywożącego, za przywóz paliw bez 
wpisu do rejestru; zwiększenie dostępu do informacji 
o podmiotach rynkowych poprzez zapewnienie jaw-
ności rejestrów i wykazu podmiotów działających 
na rynku paliw.

Rynek gazu ziemnego. Projektowane zmiany 
w zakresie rynku gazu ziemnego mają na celu przede 
wszystkim uszczelnienie systemu utrzymywania za-
pasów obowiązkowych gazu ziemnego. Obecna re-
gulacja umożliwia omijanie tego obowiązku, dlatego 
projekt zakłada jego rozszerzenie, przewidując jedno-
cześnie uelastycznienie w sposobie realizacji. Nakłada 
obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego na podmioty dokonujące przywozu 
gazu oraz usunięcie możliwości uzyskania zwolnienia 
z tego obowiązku m.in. przez małych sprzedawców, 
ale wprowadza tzw. umowę biletową. Czyli będzie 
można od innych podmiotów, mających możliwość 
magazynowania, wykupić taką objętość.

Projekt ma za zadanie znieść bariery prawne do-
tyczące dostawy gazu LNG do Polski. Wprowadza 
konieczność uzyskania zgody ministra właściwego 
do spraw energii w przypadku planowanej budowy 
lub – bo to niestety się zdarzało – rozbiórki gazociągu 
przesyłowego.

Komisja obradowała dzisiaj rano. Była to dosyć 
merytoryczna dyskusja. Witam tutaj pana ministra 
Naimskiego, który od początku był na posiedzeniu ko-
misji i przedstawił główne założenia ustawy, czyli to, 
o czym ja już do tej pory powiedziałem. Przedstawił 
też, dlaczego ta ustawa ma wejść w takim tempie, po-
nieważ były zastrzeżenia nie tylko panów senatorów 
z opozycji, ale nas wszystkich, że to jest tak szybko 
procedowane. Proszę państwa, dlatego to jest tak 
procedowane, że mamy długą przerwę letnią. Rynek 
gazu rządzi się troszeczkę innymi prawami, jeżeli 
chodzi o systemy sprawozdawczości oraz systemy 
rozliczeniowe. Rozliczenie zaczyna się 1 październi-

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

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, po rozpatrzeniu…
Proszę o chwilę uwagi!
Po rozpatrzeniu punktu dotyczącego prawa ener-

getycznego zostanie zarządzona przerwa na ewentu-
alne posiedzenia komisji, a następnie przystąpimy do 
głosowań w sprawie: ustawy o wyrobach tytoniowych 
oraz ustawy dotyczącej prawa energetycznego. Po 
głosowaniach przystąpimy do rozpatrzenia punktu 
dotyczącego powołania prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. Możliwe jest przeprowadzenie głosowa-
nia tajnego w tej sprawie bezpośrednio po rozpatrze-
niu tego punktu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 246, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 246 A.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa zmieniająca dotyczyła ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw. To druk 
senacki nr 246, druki sejmowe nr 653, 694 oraz 694-A.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
uporządkowanie i wprowadzenie większej przejrzy-
stości na rynku paliw i gazu ziemnego. Kluczowe 
rozwiązania w projekcie dotyczą systemowego 
uporządkowania rynku paliw ciekłych i mają zapo-
biec wyłudzaniu podatku VAT w obrocie paliwami 
ciekłymi z zagranicą. Dla projektu najważniejsze 
są kwestie podatkowe, a tylko w podstawowym 
zakresie dotyczy on zmian regulacyjno-koncesyj-
nych i kontrolnych. Obecnie brak spójnego systemu 
reglamentacji działalności gospodarczej ogranicza 
możliwość kontroli nadużyć przez właściwe organy 
administracji publicznej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez projekt 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi obejmują: wpro-
wadzenie jednolitych definicji paliw ciekłych – bo do 
tej pory były one bardzo niejasne; zwiększenie kon-
troli nad procesem pierwszego wprowadzenia paliw 
ciekłych na rynek krajowy; realizację Narodowego 
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) zmniejszymy opłaty koncesyjne dla gazu płynnego, 
to okazać się może, że ta ustawa będzie nieszczelna.

Na posiedzeniu komisji głos zabrali przedstawicie-
le Polskiej Izby Gazu Płynnego, Polskiej Organizacji 
Gazu Płynnego oraz Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego. Polską Izbę Gazu Płynnego re-
prezentował pan Sobieralski, który mówił, że gaz 
stanowi tylko kilka procent energii wykorzystywa-
nej w Polsce i jest to tzw. energia dla biednych, że 
te wszystkie regulacje dotyczą oleju napędowego, 
w mniejszym zakresie gazu. Niemniej podkreślał, 
że zabezpieczenie w przypadku gazu jest dla małych 
firm bardzo wysokie i może stanowić jakiś problem 
w ich rozwoju lub nawet powodować likwidacje 
tych firm. Podkreślił, że VAT za gaz jest płacony na 
granicy – to odbywa się w składach podatkowych – 
a rozlewnie są, że tak powiem, poza VAT. Podkreślił 
też, że rozlewnie ma Orlen, a zbiorniki mają małe 
firmy. To bardzo ciekawe stwierdzenie. Te magazyny 
są bardzo rozproszone, co jest dosyć bezpieczne dla 
Polski – wszędzie mamy małe firmy paliwowe, które 
trzymają w swoich zbiornikach gaz.

Polska Organizacja Gazu Płynnego miała zastrze-
żenia co do umieszczania na stronach internetowych 
przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem 
szczegółowych informacji o firmach, od których ku-
pują ten gaz, z którymi handlują.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 
reprezentowana przez pana Jakuba Ruszela poparła 
tę ustawę w całości, stwierdzając, że jest bardzo do-
bra. Ze strony przedstawiciela padło stwierdzenie, że 
szara strefa w handlu gazem stanowi 5–10%. Działają 
różnej wielkości przedsiębiorcy. Według niego zabez-
pieczenie na poziomie 10 milionów zł nie powinno 
być kwestionowane, ponieważ koszt gwarancji ban-
kowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 
wynosi między 30 a 60 tysięcy zł rocznie.

Członkowie komisji w osobach Andrzeja 
Stanisławka i Adama Gawędy zaproponowali 2 po-
prawki, które państwo macie na swoich nośnikach 
elektronicznych. Te poprawki zostały złożone.

Jedna poprawka dotyczy… Sekundeczkę, żebym 
się nie pogubił… Poprawka nr 1 ma na celu skorygo-
wanie zakresu obowiązku realizowania narodowego 
celu wskaźnikowego i ograniczenie go tylko do rozpo-
rządzeń paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi 
na terytorium Polski. 

Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie obo-
wiązku składania zabezpieczenia przez przedsiębior-
stwa energetyczne posiadające koncesje na wytwa-
rzanie paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi 
z zagranicą wyłącznie w zakresie gazu płynnego 
LPG. Ona dotyczy vacatio legis, odracza wejście 
w życie tego zabezpieczenia na poziomie 10 milio-
nów zł dla firm handlujących gazem – o 3 miesiące 
od dnia wejścia w życie ustawy. Dziękuję bardzo.

ka. Czyli to wszystko mamy zamknąć do momentu 
wejścia… Jeżeli ta ustawa nie wejdzie, to z uszczel-
nienia VAT de facto wypadnie nam półtora roku. 
I o tym wszystkim mówił pan minister. Największe 
problemy dotyczą gwarancji bankowych, które mają 
być dla wszystkich firm jednakowe i wynosić 10 mi-
lionów zł. I o tym też pan minister powiedział.

Pan poseł Maciej Małecki, który jest posłem spra-
wozdawcą, mówił o szarej strefie, która dotyczy na-
wet 15%. To głównie dotyczy oleju napędowego, ale 
potem się wyjaśniło, że nie tylko.

Pan mecenas Niemczewski, nasz legislator, który 
od początku brał udział w pracach nad ustawą, nie 
zgłosił do niej żadnych uwag.

Pan senator Augustyn zatroskany był sytuacją ma-
łych firm, dla których rzeczywiście te 10 milionów 
może być problemem, ponieważ uzyskanie gwaran-
cji bankowych wiąże się z opłatami, a być może nie 
wszystkie firmy będą w stanie takie pieniądze zabez-
pieczyć. Prawda?

Odpowiadał też radca w ministerstwie ministra 
Naimskiego, pan Jackowski. Wyjaśnił nam po kolei, 
punkt po punkcie wszystkie ważniejsze zmiany, które 
zaszły w tej ustawie, przede wszystkim podkreślając 
ściślejszą kontrolę przywozu paliw, roli URE oraz kar 
za brak koncesji. Nie wiem, czy państwo senatorowie 
wiecie, że za brak koncesji jest kara w wysokości 
tylko 500 zł. Tak że można handlować paliwami, za-
płacić karę…

(Senator Kazimierz Kleina: 5 tysięcy.)
5 tysięcy? 5 tysięcy. Przepraszam, zero się zgubiło.
Pan senator Augustyn był za tym, żeby te opłaty 

koncesyjne dla mniejszych firm handlujących gazem 
były inne, ponieważ może to wyeliminować małe 
firmy z rynku gazowego.

Głos zabrał pan Maciej Bando, prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki i powiedział, że absolutnie 
popiera ustawę, ponieważ dotyczy ona bardzo dużej 
liczby podmiotów, prawie 8 tysięcy podmiotów, 
i teraz te wszystkie podmioty – co może się okazać 
problemem dla tych firm – będą musiały sprawoz-
dawać o wszystkim, co się dzieje w firmie. Prawda? 
Gdzie kupują, od kogo kupują… Wszystkie dane 
informacyjne, które są w firmie, będą musiały prze-
kazać do Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja 
powinna być wywieszona na widocznym miejscu, 
ponieważ to według pana prezesa uwiarygadnia 
firmę.

Pan minister Naimski wyjaśnił, że na tym etapie 
nie ma możliwości zmian opłat koncesyjnych, po-
nieważ… Muszę państwu powiedzieć, że jeszcze nie 
wprowadziliśmy tej ustawy, a już pojawiły się infor-
macje, że duże firmy, które działały na granicy stref, 
uciekają z paliw płynnych do gazu płynnego. Jak my 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę na chwilę jeszcze pozostać.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Dobrze, przepraszam. To 
nie ucieczka, Panie Marszałku.)

(Wesołość na sali)
Oczywiście.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Tak jak mówił pan przewodniczący, dziękuję za 

bardzo rzetelne sprawozdanie. Tak jak podkreślał 
pan minister, jest to zapowiadane tu już i wspiera-
ne przez członków Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności posunięcie, które ma na celu uszczel-
nienie obrotu paliwami, gdzie – mamy tego świado-
mość – dochodziło i dochodzi do bardzo dużych, 
najprawdopodobniej liczonych w miliardach złotych 
nadużyć. Trzeba to zrobić, trzeba próbować. Nikt nie 
żywi złudzeń, że jest to ostatnia próba, że na pewno 
się uda, bo przedsiębiorcy zawsze są przed ustawo-
dawcami i na pewno będą próbować i szukać. Tyle…

(Senator Kazimierz Kleina: Przestępcy, a nie 
przedsiębiorcy.)

Przestępcy, tak, przestępcy, a nie prawdziwi 
przedsiębiorcy. Dziękuję, Panie Senatorze.

A rzeczywiście jest tak, że procedujemy w tej 
sprawie w trybie ekspresowym. To jest bardzo duże 
przedłożenie, które dotyczy obrotu gospodarczego, 
szczegółowych kwestii technicznych i administra-
cyjnych, i trzeba powiedzieć, że mieliśmy na to na-
prawdę znikomą ilość czasu. Nie byliśmy w stanie 
dokładnie tego dopracować, dlatego – tak jak mówił 
pan przewodniczący, senator sprawozdawca – już na 
posiedzeniu komisji zgłaszano, że prawdopodobnie 
ta ustawa będzie wymagała poprawy.

Można by powiedzieć: okej, spokojnie czekajmy 
na zapowiedziany także w tej ustawie przegląd, za-
powiadany przez pana ministra, i wtedy dokonajmy 
stosownych korekt, ale nie zwlekajmy z zatkaniem tej 
dziury, przez którą uciekają nasze publiczne pienią-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Senator Andrzej Stanisławek: Przepraszam, 
jeszcze słowo. Nie wspomniałem o panu senatorze 
Kleinie, który był troszkę niezadowolony z braku dal-
szej dyskusji. Przepraszam, Panie Senatorze. Braki 
czasowe…)

(Senator Kazimierz Kleina: Ja proponowałem, aby 
przedłużyć przerwę, tak abyśmy mogli w sposób od-
powiedzialny przygotować poprawki do tej ustawy, 
ale siła większości zdecydowała, że procedujemy tak, 
jak procedujemy.)

(Senator Sprawozdawca Andrzej Stanisławek: 
Dziękuję i przepraszam.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Serdecznie witam pana ministra Piotra Naimskiego.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tylko dwa słowa, może dwa zdania. To jest usta-

wa, która jest drugą, bliźniaczą ustawą w stosunku 
do tej, która została już poddana procedowaniu i zo-
stała podpisana przez pana prezydenta, a dotyczyła 
uszczelnienia systemu podatku VAT. Tak to podzie-
liliśmy, że to, co podatkowe, było wnoszone przez 
Ministerstwo Finansów, a to, co dotyczy koncesji, 
prawa energetycznego, przez posłów w Sejmie.

Tak dobrze się złożyło, że ustawa, nad którą teraz 
państwo procedujecie, ma już odniesienia, a to było 
konieczne, do tej, która była podpisywana 7 lipca 
przez pana prezydenta.

Ustawy te – wszyscy mamy taką nadzieję, i w rzą-
dzie, i w ministerstwie, w ministerstwach, mogę po-
wiedzieć, w rządzie jako takim – te 2 legislacje ra-
zem spowodują, że te miliardy, które nam wyciekają 
bokiem, będą skierowane tam, gdzie być powinny 
skierowane, czyli do firm, którym szara strefa podcina 
konkurencyjność, i do Skarbu Państwa, tam, gdzie 
powinny trafiać stosowne podatki.

Dziękuję bardzo Wysokiej Izbie za życzliwe spoj-
rzenie na to, że chcemy nad tym procedować rze-
czywiście szybko. Pan profesor, senator przedstawił 
wyjaśnienie. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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(senator M. Augustyn) Dlatego sugerujemy, ażeby do przepisów, które mi-
nisterstwo proponuje w związku z tą sytuacją, dołożyć 
jeszcze ust. 2a w art. 23 w następującym brzmieniu – 
i to też, Panie Ministrze, bardzo przejściowo. „W latach 
2016 i 2017 zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa 
w art. 38a ustawy zmienianej w art. 1, dla podmiotów, 
o których mowa w ust. 1 – chodzi o art. 23 – których 
przychód w roku 2015 nie przekroczył 50 milionów zł, 
wynosi 3 miliony zł”. To jest tyle, ile… Słyszeliśmy 
o tym w czasie debaty. Pytali państwo, czy jest moż-
liwe, żeby ci ludzie zapłacili… Niech płacą, niech to 
będzie zarejestrowane, niech ta koncesja wiąże się ze 
zobowiązaniem finansowym, ale niech to będzie zro-
bione w sposób precyzyjny, tzn. tak, żeby ci, których 
na to stać, płacili tyle co inni – bo przecież, jeszcze raz 
to podkreślam, znosimy tylko pewien wyjątek – a ci, 
których na to nie stać, ci, którzy prowadzą średnie 
i małe firmy, też płacą nie mało, ale tyle, na ile ich stać.

Pan minister zapowiadał – ustawa też to przewidu-
je – że w 2017 r. dokonywany będzie ogólny przegląd 
funkcjonowania tych ustaw. I wtedy będzie można 
do tego wrócić. Jeżeli okaże się, że jest możliwość 
podwyższenia tego zabezpieczenia, to zróbmy to.

A dzisiaj apeluję do państwa senatorów i do pana 
ministra o elastyczność w tym zakresie. W pełni sza-
nuję państwa intencje i wysiłek, ale zróbmy to tak, 
by ci uczciwi uczestnicy rynku mogli na nim funk-
cjonować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę chętnych.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam bar-

dzo, Panie Marszałku, jeszcze tylko jedno słowo.)
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
W emocjach zapomniałem, że nie jest to tylko 

moja poprawka. Troskę o tę sprawę wyrażałem razem 
z panem senatorem Kleiną, więc składam tę popraw-
kę w imieniu nas obu. Panie Senatorze, dziękuję za 
współpracę i za wkład w jej przygotowanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Można z miejsca, Panie 
Marszałku?)

Tak, tak, oczywiście, Panie Ministrze.

dze, gdyby nie jedno ale. W trakcie dyskusji okazało 
się, że ten niewielki wycinek dołączony do tej ustawy, 
dotyczący handlu gazem ziemnym LPG… Są to prze-
pisy chyba nie do końca przemyślane pod względem 
racjonalności. Pomijam to, że w sektorze paliwowym 
skala nadużyć jest oceniana na około 20%, a w tym wy-
cinku na około 5%, a może mniej. Najgorsze jest to, że 
spośród mniej więcej 90 firm, które funkcjonują w ob-
rocie gazem ziemnym, właściwie 5–7 to firmy duże, 
pozostałe to firmy małe i średnie. One wszystkie były 
już zobowiązane do posiadania koncesji, ale teraz będą 
zobowiązane również do… Właściwie znosi się wyją-
tek stosowany w przypadku tego rodzaju firm, który 
zwalniał je ze składania zabezpieczenia majątkowego. 
Wprowadzono go poprzednio, kiedy przymierzano 
się do uszczelnienia systemu. Uznano, że skala nad-
użyć w tym sektorze jest nieduża, a liczba niewielkich 
podmiotów tak dominująca, że wprowadzanie tego 
zabezpieczenia, zwłaszcza na wysokim poziomie, a nie 
chciano różnicować pod względem wielkości, byłoby 
gwoździem do trumny dla większości tych firm.

Teraz jednak rząd proponuje rozciągnąć obowią-
zek zabezpieczenia w pełnej wysokości także na te 
firmy. Proszę państwa, te firmy osiągają przychody 
rzędu 20–30 milionów zł rocznie, a wysokość zabez-
pieczenia, które miałyby wnosić, tak naprawdę sięga-
łaby 20 milionów zł. Dla tych firm jest to absolutnie 
nie do udźwignięcia i one na 100% muszą zniknąć 
z krajobrazu życia gospodarczego. Były dramatycz-
ne głosy… Przedstawiciel takiej firmy z opolskiego 
mówił, jak ją budował, z jakim wysiłkiem, jak inwe-
stował, jak ściągnął synów, żeby kontynuowali jego 
działalność, i jak to wszystko teraz, w wyniku tego 
jednego posunięcia, zostanie zniszczone, dorobek 
całego życia. A przecież jeżeli chodzi o taką niewielką 
grupę, to naprawdę są także inne narzędzia, żeby do-
pilnować firm – jeżeli w tej niewielkiej grupie są takie 
podmioty – które mogłyby się dopuszczać nadużyć.

Szanujemy i naprawdę dobrze rozumiemy inten-
cje ministerstwa, popieramy ten kierunek, jesteśmy 
przeciwni wyłączaniu LPG z wymogów tej ustawy, 
ale chyba winniśmy tutaj, w Senacie, szukać jakiegoś 
kompromisu. Niech te duże firmy rzeczywiście płacą 
to zabezpieczenie w pełnym wymiarze, ale zróbmy 
wyjątek dla małych i średnich firm.

Proponujemy zatem, ażeby tę poprawkę, którą… Bo 
trzeba też oddać sprawiedliwość ministerstwu, które 
samo zaproponowało pewien okres przejściowy dla tego 
rodzaju firm, sugerując zmiany w art. 23. Ale wydaje 
nam się, Panie Ministrze i Panie Przewodniczący, że jest 
to niewystarczające. Co może zmienić to przesunięcie o 3 
miesiące, skoro właściwie już dzisiaj znamy diagnozę sy-
tuacji? Co się może zmienić? Ten, kto nie może zapłacić, 
i tak nie zapłaci, więc na co czekać z tą poprawką.
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zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych.

Komisja Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek 
do ustawy; druki senackie nr 229 A i 229 B.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu użycie właściwego wy-

razu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 2 i 3 należy głosować łącznie.
Mają one na celu dostosowanie ustawy do siatki 

pojęciowej kodeksu cywilnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Poprawki nr 2 i 3 zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 ma na celu właściwe użycie pojęć 

definiowanych w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawka nr 5 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 6 i 7 należy głosować łącznie.
Mają one charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Naimski:

Słychać mnie?
(Głos z sali: Tak.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tylko jedno sprostowanie. To wadium, to zabez-

pieczenie nie jest opłatą. Opłaty akcyzowe nie są w tej 
ustawie zmieniane, a tutaj chodzi o zabezpieczenie. 
No, takie zabezpieczenie też oczywiście kosztuje, bo 
od instytucji finansowej, od banku, uzyskać trzeba od 
kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zgłoszone zostały wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiejszym. 

Zaraz ogłoszę przerwę na posiedzenie komisji. 
Tak jak zapowiadałem wcześniej, przystąpimy też 
do głosowania ustawy o wyrobach tytoniowych oraz 
ustawy dotyczącej prawa energetycznego.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie…

(Głos z sali: Zostały jeszcze dwa głosy.)
…złożyli pan senator Augustyn i pan senator 

Kleina. 
Zamykam dyskusję.
Ogłaszam półgodzinną przerwę…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jeszcze 

komunikat.)
Proszę o przeczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Komunikat: posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrze-
nia wniosków dotyczących ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw, druk nr 246, odbędzie się dziś, 21 lipca 2016 r., 
10 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali 
nr 182. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 15  
do godziny 14 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
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(marszałek S. Karczewski) W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu ograniczenie za-
kresu obowiązku realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego wyłącznie do rozporządzenia 
paliwami ciekłymi i biopaliwami na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie obo-

wiązku składania zabezpieczenia majątkowego przez 
przedsiębiorstwa posiadające koncesję na wytwarza-
nie lub obrót w zakresie gazu płynnego LPG.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 senator 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 71)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu przejściowe – wyłącz-

nie na lata 2016 i 2017 – zmniejszenie wysokości za-
bezpieczenia majątkowego, do 3 milionów zł, przez 
przedsiębiorców posiadających koncesję na wytwa-
rzanie lub obrót w zakresie gazu płynnego LPG, 
których przychody w roku 2015 nie przekroczyły 
50 milionów zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 30 było za, 54 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 72)

Poprawka nr 3 została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 60 było za, nikt nie 

był przeciw, 26 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 73)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych in-
nych ustaw.

Poprawki nr 6 i 7 zostały przyjęte.
Poprawka nr 8 powoduje, że informacje o wyro-

bach tytoniowych mogą funkcjonować w punktach 
sprzedaży do dnia 31 grudnia 2016 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 był przeciw. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka nr 8 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 69)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmienia ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 246 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senato-
ra Stanisława… przepraszam bardzo, Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:

Komisja jednogłośnie poparła poprawki nr 1 i 2, 
a także – ale nie jednogłośnie – była przeciwko po-
prawce nr 3, czyli poprawce senatorów Augustyna 
i Kleiny. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Pan senator Mieczysław Augustyn… Nie. 

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
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Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(marszałek S. Karczewski) Panie Prezesie, momencik.
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.
Będą tury po 3 pytania.
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Doktorze, w pierwszym pytaniu chciałbym 

się dowiedzieć od pana, biorąc pod uwagę pana do-
tychczasową pracę w oddziale krakowskim Instytutu 
Pamięci Narodowej, o 2 kwestie. Bo jest pan pracow-
nikiem pionu edukacyjnego. Rozumiem, że w związ-
ku z tym wśród nowych zadań Instytutu Pamięci 
Narodowej edukacja stanie się dla pana wiodącym 
tematem. 

Jak pan to widzi szczególnie w perspektywie moż-
liwości prowadzenia rozmów, dialogu, której nie miał 
poprzedni prezes w takim stopniu, z różnymi mini-
sterstwami, które także kompetencyjnie odpowiadają 
za polską politykę historyczną, za polską edukację? 
Jak pan widzi tę edukację prowadzoną przez IPN 
w kontekście rozmów z innymi podmiotami o po-
dobnych zadaniach?

I drugie pytanie, z góry powiem, że emocjonalne. 
Czy – a jeśli tak, to co – chciałby pan wziąć z dorobku 
świętej pamięci Janusza Kurtyki?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam na razie 1 pytanie. Mianowicie chciałbym 

zapytać, Panie Prezesie, o pańskie 3 najważniejsze 
priorytety, które w kadencji, która panu przypadnie, 
pan by widział, również w związku z nowelizacją 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i z nowy-
mi zadaniami nałożonymi na tę zacną instytucję. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku!
Ta kwestia likwidacji rady, przejęcia kompe-

tencji rady i rozdziału ich między Instytut Pamięci 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypominam, że zgodnie z art. 10 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Sejm powołał na to stanowisko pana Jarosława 
Szarka, a uchwała Sejmu w tej sprawie zawarta jest 
w druku senackim nr 253.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu powołane-
go przez Sejm prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 
pana Jarosława Szarka. Witam pana bardzo serdecz-
nie. (Oklaski)

Przypominam, że Senat przed podjęciem uchwały 
może wezwać kandydata na stanowisko do złożenia 
wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania sena-
torów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać jakieś 
pytanie panu prezesowi Jarosławowi Szarkowi…

(Senator Waldemar Sługocki: Marszałek 
Borusewicz.)

…lub też poprosić o złożenie wyjaśnień?
Pan marszałek Borusewicz, tak? Bardzo proszę.
A pana prezesa w takim razie bardzo proszę do 

mównicy. Bo będą pytania, prośby o oświadczenia. 
Tak że bardzo proszę do mównicy. A pan marszałek 
sformułuje teraz pytanie bądź prośbę.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Doktorze, ja chciałbym zadać pytanie dotyczą-

ce włączenia do instytutu Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, czyli przejęcia kompetencji rady, dotyczą-
cych zupełnie innej dziedziny niż ta, w której instytut 
dotychczas działał. Jak pan to widzi? Jak będą wykony-
wane kompetencje rady dotyczące ochrony cmentarzy, 
pomników, szczególnie poza granicami kraju?

I jeszcze jedno pytanie z tym związane – czy pan 
nie ma obaw, że Federacja Rosyjska, która miała 
podpisaną umowę z Radą Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa…

(Senator Czesław Ryszka: Już się boję o Rosję.)
…nie użyje tego jako pretekstu, żeby się ze wspo-

mnianej umowy wycofać? Bo, pan rozumie, w tej 
chwili jest inny podmiot. Czy nie ma żadnych sy-
gnałów? I jak będzie pan czemuś takiemu przeciw-
działać?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) nienia z edukacją na każdym poziomie, czy liceal-
nym, czy w szkołach wyższych. Ja mam do czynienia 
z młodzieżą na każdym z tych etapów. Jest rzeczą 
naprawdę smutną i rzeczą, której my musimy… Na 
nas, na polskie państwo spada obowiązek zadbania 
o te rzeczy. Dla mojego i dla państwa pokolenia, Panie 
Marszałku Borusewicz, czas Solidarności… Proszę 
zwrócić uwagę na to, że młodzież wybrała sobie… 
że pociąga ją pokolenie powojennego podziemia an-
tykomunistycznego, historia niezłomnych Żołnierzy 
Wyklętych, a Solidarność, największy wolnościowy 
ruch w naszej części Europy, ruch, który zmienił obli-
cze Europy, zmienił oblicze świata, znak Solidarności 
i słowo, które było najsłynniejszym polskim słowem, 
wśród młodego pokolenia nie budzi żadnych emocji. 
Więcej, te ważne nazwiska, te symbole, te miejsca, 
nic młodzieży nie mówią. Ja z doświadczenia wiele 
wiem na ten temat. Nie chcę podawać przykładów, bo 
chodzi tu o wieloletnie zaniedbania systemowe i błędy 
w systemie polskiej oświaty. Można powiedzieć, że 
momentem przełomowym, wydarzeniem, które do-
prowadziło do wielkich spustoszeń w tej dziedzinie, 
było usunięcie przed 5 laty nauki historii z liceów 
ogólnokształcących i, można tak powiedzieć, degra-
dacja liceów. Większość młodzieży kończy edukację 
z zakresu historii w pierwszej klasie liceum i później 
nie ma już styczności z historią. 

Sierpień 1980 r. Ile było postulatów, gdzie się za-
czął ten najsłynniejszy strajk w Stoczni Gdańskiej, 
w którym to było roku – wiele osób nic nie wie na ten 
temat. Żyje bardzo wielu świadków, bo to pokolenie to 
ludzie w sile wieku – od tego czasu, od sierpnia, mi-
nęło 36 lat, wkrótce będziemy mieć rocznicę. Myśmy 
robili w Krakowie spotkania z uczestnikami tych wy-
darzeń i gdy było to podejmowane, gdy była taka 
wola, to młodzież bardzo… Bo jest to najlepsza – tak 
uważam – lekcja historii. Uważam, że podstawową 
sprawą jest lektura. Trzeba wrócić do czytania i to 
szkoła musi narzucić wymagania, że należy czytać. 
Kolejnym elementem jest dotknięcie tej żywej histo-
rii, a najlepiej spotkanie ze świadkiem historii. To jest 
pierwszy element.

Drugi z ważnych elementów to symboliczny po-
wrót – tak to nazywam – na Kresy, przywrócenie tej 
całej tradycji. My w Polsce – była dzisiaj w Sejmie 
mowa o tradycji Rzeczypospolitej Polskiej, tej wie-
lonarodowej, wielokulturowej tradycji – nie mamy 
dzisiaj muzeów Kresów. Młodemu pokoleniu… Nie 
chodzi tylko o martyrologię. Jest to ziemia, z której 
wywodzi się wielu przedstawicieli naszej kultury. 
Myśmy organizowali m.in. dla młodego pokolenia 
wycieczki szlakiem Adama Mickiewicza, szlakiem 
bohaterów „Trylogii”. I to chcemy kontynuować 
w Instytucie Pamięci Narodowej.

Więcej, pewnym moim planem jest również… 
Jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to słowo 

Narodowej, jedno z jego nowo powołanych biur, 
a ministerstwo kultury rzeczywiście budzi kontro-
wersje… tzn. te kontrowersje ja bym nazwał praso-
wymi. Pojawiło się już wiele artykułów, w których 
wyrażany jest niepokój m.in. właśnie o los polskich 
cmentarzy za granicą. Finansowanie tych cmentarzy 
i opieka nad nimi pozostają w tym momencie w gestii 
ministerstwa kultury, a Instytut Pamięci Narodowej 
zajmuje się sferą edukacyjno-promocyjną dotyczącą 
tych miejsc pamięci, polskich cmentarzy za grani-
cą. Uważam, że przy dobrej woli nie powinno tutaj 
być żadnych konfliktów. Nie ukrywam jednak, że 
to będzie temat jednej z pierwszych moich rozmów, 
jaką będę chciał podjąć z panem ministrem Glińskim, 
ministrem kultury, wicepremierem, tak żeby ewen-
tualnie porozumieć się co do tych możliwych pól, na 
których mogą pojawić się jakieś konflikty bądź spory.

Druga kwestia. Nie sądzę, żeby to miało wpłynąć 
na nasze relacje czy żeby Rosja w jakiś sposób miała 
kwestionować wcześniej podpisane umowy. Ja po-
wiem więcej: my chcemy… tzn. zamierzam jako pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej, a właśnie ta ustawa 
daje mi takie prawo, w większej mierze korzystać 
z różnych inicjatyw właśnie na rzecz edukacji, upa-
miętniania różnych miejsc. Jedną z takich kwestii – 
bardzo trudnych, ale uważam, że wymagających pod-
jęcia – jest stan polskich grobów i miejsc pamięci na 
dawnych Kresach Rzeczypospolitej, na Wschodzie, 
na Ukrainie, a szczególnie na Białorusi. Tam te miej-
sca są upamiętnione, czasami przez prywatne osoby 
albo przez lokalne stowarzyszenia. Dokładnie znam 
to zagadnienie. Więcej, chcę wystąpić z inicjatywą, 
żeby w przyszłym roku – to jest rok, który poprzedza 
stulecie odzyskania niepodległości – w Bobrujsku na 
Białorusi, gdzie tworzyły się korpusy polskie w Rosji, 
gdzie walczył Dowbor-Muśnicki, znany później jako 
dowódca powstania wielkopolskiego, to w jakiś spo-
sób zostało upamiętnione. Teraz po tym wszystkim 
nie ma śladu, choć przez twierdzę bobrujską przeszło 
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jak państwo pójdą na 
Powązki, to zobaczą państwo, że jest tam miniatu-
ra takiego kopca, upamiętnienie wszystkich, którzy 
polegli, którzy zginęli w Bobrujsku, żołnierzy ge-
nerała Dowbor-Muśnickiego. Oczywiście są pewne 
niebezpieczeństwa, ale ja uważam, że przy dobrej 
woli i chęci porozumienia… Z mojej strony taką wolę 
deklaruję. Wszyscy, którzy ze mną przez lata współ-
pracowali, którzy mnie znają, wiedzą, że tej woli mi 
nie zabraknie.

Co do pytania pana senatora o kwestie edukacyj-
ne… Proszę państwa, ja podczas spotkania z posłami 
na posiedzeniu komisji sejmowej mówiłem o fatalnej 
edukacji polskiej młodzieży. To jest spowodowane 
przez… Potwierdzi to każda osoba, która ma do czy-



154
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) przeprowadzimy pojedynczymi artykułami w prasie 
zachodniej, jeżeli my tej polityki historycznej – może-
my się spierać o to określenie – nie będziemy czynić 
też tu, w Polsce. To ma być również współpraca ze 
środowiskami kulturalnymi, żeby powstały filmy, 
książki na ten temat, żeby to wszystko było popula-
ryzowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer. Proszę o pytanie.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Ja nawiążę do wątków edukacyjnych. Edukacja 

w IPN to edukacja w środowiskach, czyli bliskość 
IPN do środowisk, które można edukować. Region 
częstochowski, z którego pochodzę, miał swego czasu 
delegaturę IPN, ale ta delegatura została zlikwidowa-
na – choć co prawda funkcjonuje tam jeszcze 2 albo 
3 pracowników. 

Ale chciałbym zapytać, Panie Prezesie, czy 
w sprzyjających okolicznościach widzi pan pre-
zes możliwość restauracji delegatury w regionie 
częstochowskim? Region częstochowski to jest… 
Częstochowa to jest dwunaste pod względem wiel-
kości miasto w Polsce i ten obszar do badań wydaje 
się istotny. To jest pierwsze pytanie.

Jeśli pan marszałek pozwoli, to zadam od razu 
drugie pytanie. A drugie pytanie dotyczy grup rekon-
strukcyjnych historycznych. Czy pan prezes przewi-
duje większe otwarcie Instytutu Pamięci Narodowej 
na grupy historyczne, rekonstrukcyjne, które dotykają 
okresu II Rzeczypospolitej, okresu międzywojen-
nego, wojennego, dla których, jak się wydaje, takie 
wsparcie merytoryczne też byłoby niezwykle cenne? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Może kolejne pytanie. Dobrze?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.
(Rozmowy na sali)
Pan marszałek Borusewicz zada pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Doktorze, ja chcę zadać pytanie na kanwie 

tego, co mówił pan w Sejmie. Otóż powiedział pan, że 
zbrodni w Jedwabnem… że wykonawcami tej zbrodni 

„instytut” oznacza, że jest to placówka badawcza. 
Wiadomo, że środowisko historyków, naukowców 
tworzy fundament Instytutu Pamięci Narodowej, ale 
zagadnienia, które są badane w instytucie, publikacje 
naukowe instytutu docierają do wąskiego kręgu od-
biorców. To są publikacje w nakładzie 500, 1 tysiąc 
egzemplarzy. Chciałbym, żeby każda taka publikacja 
była również popularyzowana w postaci wydawnictw 
edukacyjnych czy w internecie, żeby ich język był 
przystępny i żeby te badania naukowe wchodziły 
w obieg społeczny. To jest najważniejsze, żeby… Pan 
senator Jackowski o to pytał. Priorytetem jest właśnie 
edukacja, edukacja prowadzona na wielu poziomach. 
Mógłbym długo mówić na ten temat. Chciałbym się 
skupić na tym, żeby praca każdego z pionów – bo 
przecież powstaje nowy pion poszukiwań i identy-
fikacji, nawet pion prokuratorski – była też przed-
stawiana na płaszczyźnie edukacyjnej, popularnej. 
Priorytetem, jak już powiedziałem, jest edukacja. 

Z edukacją związane są badania naukowe. Myślę, 
że Instytut Pamięci Narodowej ma potencjał, żeby 
objąć badaniami – taki obowiązek wprowadza też 
nowa ustawa – nowe zakresy tematyczne. Wchodzi 
całe 20-lecie międzywojenne. Były wtedy takie wy-
darzenia, które w ogóle nie istnieją w świadomości 
społecznej, a które muszą zostać zbadane, tymcza-
sem grono historyków zajmujących się nimi w sa-
mym Instytucie Pamięci Narodowej jest niewielkie. 
Chciałbym otworzyć instytut również na środowiska 
zewnętrzne, na uczelnie, na współpracę. 

Mówiąc o Kresach właśnie, o wydarzeniach zu-
pełnie nieznanych, chciałbym wspomnieć chociażby 
o roku 1937 – w przyszłym roku będzie rocznica – 
w którym miała miejsce operacja polska NKWD, 
w ramach której ponad 111 tysięcy naszych rodaków 
zostało zamordowanych tylko za to, że byli Polakami. 
O tym nie przeczytamy w podręcznikach szkolnych, 
niewiele książek jest na ten temat. Są możliwości 
badania tych spraw, nawet w archiwach rosyjskich, 
nawet mimo tych nie najlepszych stosunków, jakie 
mamy z Rosją. Ale jeżeli jest wola, to można to robić.

I kolejny ważny, można też powiedzieć, że jeden 
z decydujących priorytetów: poszukiwania, iden-
tyfikacje. To jest rzecz bardzo ważna. Co do tego 
udzielę pełnego poparcia panu prof. Krzysztofowi 
Szwagrzykowi i jego zespołowi. Zresztą w tej chwili 
te sprawy również ustawowo są rozwiązane. Powstał 
cały pion. To jest, proszę państwa, działanie histo-
ryczne, ale ono wynika również z naszej przynależno-
ści do cywilizacji łacińskiej – trzeba odnaleźć naszych 
bohaterów i godnie ich pogrzebać.

Przede wszystkim taka działalność to jest kolejna 
edukacyjna promocja polskiej historii za granicą. Ale 
to będzie wtedy skuteczne… My tej promocji nie 
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(senator B. Borusewicz) Narodowej, bo to jest nasz kapitał. Spojrzenia na 
historię, w ogóle na jej znaczenie nie zadekretuje-
my. Zarzuca się nam często, że my będziemy teraz 
prowadzić aktywną politykę historyczną i zmienimy 
spojrzenie na historię. Nie, tak się nie stanie. Proszę 
państwa, musi nastąpić pokoleniowa zmiana, to musi 
się zmienić w świadomości społecznej.

I to się stało wiele lat temu i to wśród młode-
go pokolenia. Ja przypominam, Panie Marszałku, 
lata dziewięćdziesiąte. Co myśmy zrobili z ruchem 
Solidarności, że dzisiaj symbolem końca komuni-
zmu nie jest ta brama w kwiatach z portretem Jana 
Pawła II czy Matki Boskiej w Gdańsku, w stoczni 
im. Lenina, tylko zburzenie muru berlińskiego? Bo 
w latach dziewięćdziesiątych… Tak jak tu mówiliśmy, 
że historia nie ma znaczenia, że to jest styropian, że 
to jest kombatanctwo. Nie zadbaliśmy o to, a inni to 
wykorzystali i dzisiaj symbolem, ikoną końca ko-
munizmu nie są te sceny z Sierpnia 1980 r., które ten 
proces zapoczątkowały. On tak naprawdę wiele lat 
wcześniej się w Polsce zaczął, a Sierpień 1980 r. to 
był taki decydujący, przełomowy etap. Ale nie zadba-
liśmy o to, bo ikoną końca komunizmu jest zburzenie 
muru berlińskiego.

Ostatnia kwestia, kwestia Jedwabnego. Panie 
Marszałku, ja nie kwestionuję postanowień tego 
śledztwa z 2003 r. Wybrano część mojej wypo-
wiedzi, pół zdania zacytowano, tak, pół zdania. Ja 
powiedziałem, że wykonawcą była grupa, garstka 
Polaków. Nie podważyłem tego. Tylko powiedzia-
łem, że odpowiedzialność za to ponosi niemiecki 
system totalitarny. Proszę państwa, jest konwen-
cja haska IV z 1907 r., która idzie jeszcze dalej 
i stwierdza – ale tego nie powiedziałem – że na 
terenie okupowanym za zbrodnie popełnione na 
tym terenie odpowiada okupant, bo to społeczeń-
stwo, ci ludzie nie są podmiotem pod tą okupacją. 
Ja nie powiedziałem, że Polacy, grupa Polaków 
w jakiś sposób wykorzystanych czy pod przymu-
sem, zdegenerowanych… My tego do końca dzi-
siaj nie możemy odtworzyć. Ale, Panie Marszałku, 
historia jest taką nauką, że być może pojawią się 
nowe dokumenty, jakieś nowe świadectwa, tak jak 
w przypadku innych zagadnień, i trzeba będzie 
ten problem podjąć od nowa. Ale ja bardzo pro-
szę, ja bardzo państwa proszę, nie redukujmy na 
samym początku działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej do jednego tematu, i to jeszcze tematu 
tak wrażliwego, tak trudnego, wywołującego tyle 
sporów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora Jackowskiego o zadanie py-

tania.

byli Niemcy. W związku z tym czy pan poddaje re-
wizji badania, rezultaty badania IPN, który w 2003 r. 
stwierdził, że zbrodni tej dokonali Polacy, mieszkań-
cy Jedwabnego, a więc że wykonawcami tej zbrodni 
dokładnie byli Polacy, mieszkańcy Jedwabnego. Byli 
tam w tle Niemcy, ale ocena…

(Głos z sali: Był pan tam?)
…ocena na podstawie materiału zebranego przez 

IPN była w tej kwestii jednoznaczna. Czy pan poddaje 
wyniki tych badań rewizji?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

A jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Doktorze, bardzo proszę, były 3 pytania.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pierwsza sprawa to jest sprawa Częstochowy. To 

jest rzeczywiście w miarę możliwości. To jest nie 
tylko problem Częstochowy, ale to jest również… 
Struktura IPN jest taka, że są oddziały, w mniej-
szych miejscowościach są delegatury. Rzeczywiście 
Częstochowa zasługuje nie tylko z racji wielkości, bo 
tu nie wielkość decyduje, ale historycznego miejsca 
na mapie i takiego duchowego miejsca na mapie hi-
storii Polski na aktywną obecność Instytutu Pamięci 
Narodowej. My mamy ograniczone środki. Jeżeli 
tylko będzie taka możliwość, to nie tylko będziemy 
chcieli, żeby delegatura tam istniała, ale niektóre de-
legatury, w takich miastach, jak np. Kielce, będziemy 
chcieli podnieść do rangi oddziału, choć wiadomo, 
że nie w każdym mieście.

To jest taki mój pomysł na działalność Instytutu 
Pamięci Narodowej: ja chcę wyjść na zewnątrz z dzia-
łalnością Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkiego 
sam Instytut Pamięci Narodowej nie zrobi, ponie-
waż nie ma takiej możliwości, ale chcemy szerokiej 
współpracy z lokalnymi środowiskami zajmującymi 
się historią. Ja tu spotkałem przed Sejmem, wiele 
rozmawialiśmy, pana Andrzeja Kołodzieja, legendę 
Solidarności, z pewnością znanego panu marszałko-
wi, inicjatora Pomorskiej Inicjatywy Historycznej. 
Chcemy współpracować z tego typu podmiotami.

Chcemy współpracować z grupami rekonstrukcyj-
nymi. My np. w Krakowie mamy taką współpracę, 
wielokrotnie wykorzystujemy ten potencjał młodych 
ludzi. Oni muszą czuć oparcie w Instytucie Pamięci 
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(Senator Jan Maria Jackowski: O poszerzenie 
katalogu.)

Tak. To jest w ogóle… Już się toczą prace le-
gislacyjne dotyczące kwestii kształtu lustracji. 
Krótko mówiąc, ma być zniesiona lustracja sądowa. 
Rzeczywiście jest tu problem. W tym momencie jest 
takie rozwiązanie – i to jest problem – że bodajże 
300 tysięcy oświadczeń lustracyjnych jeszcze nie jest 
sprawdzonych. Myślę, że to była kwestia pewnego 
zaniechania… Lustrowani są wszyscy kandydaci. Mój 
pomysł – przy tych założeniach prawnych, jakie są – 
jest taki, że każdy kandydat powinien składać oświad-
czenie lustracyjne, ale lustrowany powinien być tylko 
ten, który został radnym, został wybrany itd.

Druga kwestia – jak najbardziej, to są zawody 
zaufania publicznego i do pewnych kategorii… to 
dotyczy również dziennikarzy, jak najbardziej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pęk, proszę o pytanie.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Doktorze, ja w pierwszych słowach po-

wiem, że bardzo się cieszę, jako senator ziemi kra-
kowskiej, że prezes IPN, tak ważnej instytucji, będzie 
z Krakowa. To mnie bardzo cieszy.

A jeśli chodzi o pytanie… Mam pytanie dotyczące 
kwestii publikacji zbioru zastrzeżonego, tego, jak bę-
dzie wyglądała – bo to nastąpi już pod pana rządami 
– kwestia publikacji tego zbioru z archiwów IPN. Jaki 
jest pana stosunek do publikacji zbioru zastrzeżonego, 
tego na poziomie rządowym? Bo to jakby dwutorowo 
przebiega. Czy to się powinno stać, a jeśli tak, to jak 
szybko? Jak ważna jest to sprawa z punktu widzenia 
polityki edukacyjnej, prawdy historycznej?

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Moje zdanie jest takie. Od 1989 r. mija blisko 30 lat. 

My nie możemy fundamentów wolnej niepodległej 
Polski budować na jakichś aktywach komunistyczne-
go totalitarnego państwa. Jestem za jak najszerszym 
ujawnieniem ujawieniem akt. Co do zbioru zastrzeżo-
nego, to można powiedzieć, że on w zasadzie przestał 
istnieć. Nie może być tak… Rozbudzono duże ocze-
kiwania wobec Instytutu Pamięci Narodowej co do 
ujawnienia zbioru zastrzeżonego, ale pewne elementy 
tego zbioru mają klauzulę nadawaną przez obecnych 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania.
Pierwsze. Jak pan prezes, pan doktor widziałby 

ewentualnie, wobec trudności z rozwojem instytu-
cjonalnej współpracy z archiwami rosyjskimi, moż-
liwość współpracy z takimi ośrodkami jak Memoriał, 
takimi właśnie trochę niezależnymi ośrodkami rosyj-
skimi, możliwość jakiejś instytucjonalnej współpracy 
w tym zakresie? Tym bardziej że zakres działalności 
instytutu został poszerzony do 1917 r., więc bez tych 
archiwów to by było trudne.

I drugie pytanie. Czy pan doktor uważa, że powi-
nien być poszerzony katalog osób, które podlegają lu-
stracji, ale w ten sposób, żeby zracjonalizować sposób 
badania oświadczeń majątkowych np. kandydatów na 
radnych, bo to są dziesiątki tysięcy…

(Senator Piotr Zientarski: Jak to majątkowych? 
Majątkowych?)

(Głos z sali: Lustracyjnych.)
Lustracyjnych, przepraszam.
…Dziesiątki tysięcy osób… Np. poszerzony, nie 

wiem, o kadrę naukową na wyższych uczelniach pań-
stwowych – podkreślam: państwowych – o dzien-
nikarzy w mediach publicznych czy ludzi kultury, 
którzy pracują jednocześnie na jakichś kierowniczych 
stanowiskach, np. jako dyrektor teatru czy tego ro-
dzaju… Czy w pańskiej opinii ten katalog powinien 
być poszerzony? Dziękuję.

(Powołany przez Sejm Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: 
Odpowiadając…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, to proszę o odpowiedź na te pytania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tylko krótko, jeśli 

wolno.)
Prosimy o konkretne odpowiedzi na te pytania.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Dobrze.
Ta współpraca już jest i ja jestem na taką współ-

pracę otwarty. Nie tylko z Memoriałem, ale również 
z wszystkimi innymi, podobnymi instytucjami, które 
badają historię i zajmują się nią. I wiele rzeczy, mimo 
generalnie złego klimatu, jak mówię, można z archi-
wów rosyjskich wydobyć. To było pierwsze pytanie.

A drugie pytanie, o…



157
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) nalną. Janusz Kurtyka miał umiejętność dotarcia do 
każdego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. 
Posiadamy gigantyczny potencjał naukowy, intelek-
tualny. Janusz Kurtyka potrafił znaleźć wśród tych 
wielu pracowników ludzi, czy to w archiwach, czy 
w innych działach… Uważam, że ten potencjał jest 
niewykorzystany, tam jest wielu historyków pasjona-
tów. I do tych ludzi chcę dotrzeć, dać im możliwość 
publikacji, wykorzystać ich potencjał, dać im możli-
wość pełnej aktywności.

Obecna ustawa rzeczywiście wymaga pewnych 
poprawek. To, o czym pan marszałek Borusewicz 
wspominał… Być może to nie będzie rodziło kon-
fliktów, ale jest niebezpieczeństwo, że przy braku 
porozumienia takie konflikty może rodzić, więc lepiej 
te sprawy dobrze rozwiązać ustawowo. Oczywiście 
jest kwestia… To nie jest taka prosta sprawa, choć 
może się wydawać, że my jedną ustawą dopasujemy 
strukturę instytutu do struktury administracyjnej. 
Jest to też związane z przewozem archiwów, to też 
jest problem. Jednak jest to kierunek, w którym na-
leży pójść mimo trudności z tym związanych, mimo 
problemów. No, z tym się musimy zmierzyć i jeżeli 
taka będzie wola ustawodawcy, to…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski, proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:

Panie Prezesie in spe, w zmienionej ustawie jest 
biała plama dotycząca organizacji struktur lokalnych, 
oddziałowych i delegatur. Nie przydzielono im zadań. 
Stwierdzono, że to będzie zależało od pańskiej ini-
cjatywy czy pańskich wyobrażeń. 

Pytanie pierwsze. Jak pan to widzi? Bo są na-
wet pogłoski, że archiwa mają być przenoszone do 
Warszawy, w tym dotychczasowe biuro… Nie przy-
dzielono zadań, tylko mówi się, że będą istniały.

I drugie pytanie. Czy nie jest tak, że te puste plamy 
w ustawie mogą oznaczać spodziewane duże zmiany 
kadrowe w IPN? Pytanie moje dotyczy tego, czy ma 
pan jakąś wizję zmian kadrowych w IPN, w szcze-
gólności w oddziałach terenowych i delegaturach.

I kolejne pytanie. Czy rozszerzenie podmiotowo 
i czasowo o lata międzywojnia zakresu działań IPN 
nie oznacza, że przypadnie panu bardzo trudna 
rola kogoś, kto będzie zajmował się badaniem tych 
dziejów i wyznaczaniem, kto był wówczas boha-
terem, a kto stał po przeciwnej stronie? Czy IPN 
jest zdolny do przyjęcia takiej funkcji? W końcu 
nie ma w tej mierze pracowników badawczych za-
trudnianych na stałe.

ministrów służb cywilnych czy Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Myślę, że trzeba… Ja nie wiem, co jest 
w zbiorze zastrzeżonym. Nie wiem, co jest w zbiorze 
zastrzeżonym, ale to powinien być wyraźny komu-
nikat… Skoro czegoś nie ujawniamy ze zbioru za-
strzeżonego, to opinia publiczna powinna dowiedzieć 
się dlaczego. Ja nie wiem, co tam jest, ale jeżeli tam 
np. coś o jakiejś infrastrukturze wojskowej… Taka 
odpowiedź, jak myślę, spowoduje, że zupełnie inaczej 
spojrzymy na zbiór zastrzeżony.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Żaryn, proszę o pytanie.

Senator Jan Żaryn:
Pytałem poprzednio, Panie Doktorze, o dziedzic-

two Janusza Kurtyki. Nie otrzymałem odpowiedzi, 
więc powracam do tego. 

Chciałbym też zadać pytanie dotyczące najbliż-
szej przyszłości. Mam głębokie przekonanie – nie 
wiem, czy pan je podziela – że bardzo możliwe, iż 
trzeba będzie tę znowelizowana niedawno ustawę 
o IPN ponownie poprawić. Chciałbym zapytać, jaki 
jest stosunek pana do tej mojej opinii. Jednocześnie 
proszę o odpowiedź, czy gdyby takie zmiany miały 
następować, pana zdaniem należałoby zerwać z do-
tychczasową tradycją podziału Instytutu Pamięci 
Narodowej wedle schematu sądów apelacyjnych 
i przenieść siedzibę oddziałów zgodnie z podziałem 
na województwa. Częściowo pan na to pytanie odpo-
wiedział w wypowiedzi na temat Kielc, ale chciałbym 
się dowiedzieć, czy w planach ma pan takie działania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o odpowiedź.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Jak pojmuję dziedzictwo Janusza Kurtyki? Przede 

wszystkim to jest misja Instytutu Pamięci Narodowej 
– to jest instytut otwarty, instytut aktywny, instytut 
postrzegany jako główna instytucja kreująca dysku-
sję o najnowszej historii Polski XX w., instytucja, 
wokół której ogniskują się wszystkie dyskusje na 
ten temat, jednocześnie skupiająca wszystkie śro-
dowiska zajmujące się tymi tematami. A wewnątrz 
instytutu… Nazwałbym to aktywną polityką perso-
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i zbadane poza Instytutem Pamięci Narodowej. Być 
może pewne wątki, które… Wiadomo, że na mocy 
pierwszej ustawy instytut zajmował się… Jego głów-
nym zadaniem był aparat bezpieczeństwa. Tak więc 
sięgniemy po badania dotyczące Komunistycznej 
Partii Polski i sowieckiej agentury. To będzie jeden… 
Mówiłem już o 1937 r. To będą poszczególne… Być 
może będziemy inicjować pewne dyskusje na temat 
1918 r., ale będą do nich zapraszani historycy z ze-
wnątrz, z instytutów historii, przede wszystkim ze 
środowisk regionalnych. Chcę postawić na Polskę 
regionalną, na aktywność poza dużymi ośrodkami. 
Tam jest gigantyczny potencjał.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Doktorze, dziękuję bardzo za odpowiedź, 

jeżeli chodzi o Jedwabne, ale chciałbym coś uściślić. 
Ja rozumiem, że mogą nastąpić zmiany oceny, jeżeli 
pojawiają się nowe badania i znane są nowe fakty, 
ale, jak zrozumiałem, nowych faktów w tej kwestii 
nie ma. To jest jedno pytanie, uściślające. I tu, w tym 
miejscu byśmy postawili kropkę.

A po drugie, chcę zapytać, nawiązując do pytania 
pana senatora Jana Marii Jackowskiego dotyczącego 
rozszerzenia katalogu osób, które powinny być lustro-
wane, czy pan doktor nie uważa, że lustracją powinien 
zostać objęty także kler – katolicki, prawosławny, 
w ogóle kler w Polsce – ponieważ to są osoby zaufa-
nia publicznego, dla mnie to jest jasne. A mieliśmy 
i mamy do czynienia z kontrowersjami wokół osób 
na najwyższych stanowiskach, biskupów i prymasa, 
który został w zasadzie odwołany czy wobec które-
go została wycofana nominacja przez Watykan. Do 
dzisiaj trwają te kontrowersje. Czy nie uważa pan, że 
trzeba dokonać tego typu lustracji, ponieważ trzeba 
przerwać te kontrowersje, które nikomu nie służą, 
wokół osób zaufania publicznego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Ja nie jestem prawnikiem i nie wiem, czy w grę 

nie wchodzą tutaj kwestie konkordatowe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Doktorze.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem, że ja 

nie widzę takiego niebezpieczeństwa. Proszę państwa, 
Instytut Pamięci Narodowej… Ja nie widzę takiego 
niebezpieczeństwa, zagrożenia. Instytut Pamięci 
Narodowej podczas działania realizuje określone pro-
gramy badawcze. Ja wewnątrz instytutu w ogóle nie 
widziałem takiego problemu, nie słyszałem też, żeby 
ktokolwiek z moich kolegów, pracowników dostrze-
gał problem przeniesienia archiwów do Warszawy. 
Zresztą to wszystko zostaje w oddziałach; to jest 
kwestia jak gdyby naturalna. Jest kwestia nowych 
pól badawczych Instytutu Pamięci Narodowej, które 
się pojawiają, ale te wszystkie programy, które… Ja 
tu nie widzę żadnego niebezpieczeństwa. Instytut 
działa, funkcjonuje, ma gigantyczny dorobek. Chodzi 
tylko o to, żeby ten potencjał instytutu zaktywizować, 
lepiej wykorzystać. Te zmiany ustawowe nie niosą 
żadnego niebezpieczeństwa, one tylko poszerzają…

Teraz drugie pytanie, o poszerzenie zakresu ba-
dawczego. Rozpoczęcie tej aktywności w 1917 r…

(Senator Jan Rulewski: Nie, chodziło o zmiany 
kadrowe, czy są zmiany kadrowe.)

Panie Senatorze, oczywiście, że będą zmiany 
kadrowe, bo jest inna wizja działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej, ale to będą pojedyncze zmiany. 
Instytut Pamięci Narodowej zatrudnia ponad 2 tysią-
ce pracowników.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jezus, Maria, to teraz 
będą 3 tysiące?)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bardzo. 
Poproszę…)

Nie, nie, chwileczkę, jeszcze nie…
Są 2 tysiące, a więc może być to kwestia odejścia 

kilku osób. No, jest to chyba naturalne. Nie widzę 
w tym żadnego problemu.

Jeśli chodzi o II Rzeczpospolitą, Panie Senatorze, 
to nie jest tak, że teraz będziemy zajmować się całą 
jej historią, bo, jak słusznie pan zauważył, nie mamy 
takiego potencjału. Wybierzemy kilka zagadnień. Jest 
to związane głównie z kwestią poszukiwań i iden-
tyfikacji ofiar systemu bolszewickiego na Kresach 
Wschodnich. Pierwsze ofiary były już w 1917 r., no 
a później była wojna polsko-bolszewicka. Jeśli chodzi 
o kwestię… Odpowiadałem na to pytanie już podczas 
przesłuchania. Wybierzemy 2–3 takie zagadnienia. 
Przecież pewne kwestie zostały już opracowane 
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) wie stawia pan tezę, że Polacy zrobili to pod przy-
musem? Działanie pod przymusem w świetle prawa 
zwalnia sprawcę od odpowiedzialności.

(Senator Robert Mamątow: Co ten człowiek 
mówi?)

To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie też jest po części związane z tą kwe-

stią. Panie Prezesie, czy nie uważa pan, że niechęć 
młodzieży do zbadania etosu Solidarności, wspania-
łego ruchu, wiąże się z tym, że kompletnie niweczy się 
i dezawuuje wielkie autorytety, takie jak Lech Wałęsa?

Wracam do pytania – cały czas wypowiadam się 
w tym samym nurcie – dotyczącego obiektywizmu. 
Czy publikacje będą w dalszym ciągu takie, jakie były 
w ostatnim czasie – tam, że tak powiem, z góry ustala-
no tezę badawczą i ją udowadniano – czy będą obiek-
tywne? Podam panu konkretny przykład. Nie można…

(Senator Czesław Ryszka: Pan obraża IPN.)
Czy można powoływać się tylko na dokumenty Służby 

Bezpieczeństwa, podczas gdy równolegle powinno badać 
się cały, że tak powiem, zespół dowodów osobowych?

(Senator Czesław Ryszka: Prawnik z bożej łaski.)
Podam tu jeden przykład z mojego środowiska, 

adwokackiego. W dokumentach dotyczących pew-
nego adwokata jest napisane, że wydał on Służbie 
Bezpieczeństwa klucze z kancelarii swojego kolegi. 
Z tych dokumentów ewidentnie wynika, że współ-
pracował. Jednak my, adwokaci, wiemy, że wcze-
śniej uprzedził tamtego adwokata, że tak zrobi, czyli, 
krótko mówiąc, zagrał Służbie Bezpieczeństwa na 
nosie. A z dokumentów wynika, że współpracował. 
Zdecydowanie brakuje mi tutaj obiektywizmu. Czy 
pan prezes widzi ten problem i czy będzie pan chciał 
doprowadzić do tego, żeby publikacje były rzeczywi-
ście obiektywne, żeby programy badawcze nie miały 
z góry postawionej tezy do udowodnienia?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, ja takiej tezy nie postawiłem. 

Taką tezę stawia część historyków i na ten temat toczy 
się spór. Toczy się spór i tyle. To jest dyskusja między 
historykami. To jest jedna kwestia.

(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest spór na pod-
stawie dowodów czy nie? Spór abstrakcyjny czy spór 
dowodowy? Bo nie rozumiem.)

(Senator Czesław Ryszka: Czyś ty się dzisiaj uro-
dził, człowieku?)

Na szczęście problem lustracji – tu państwa uspo-
koję – odchodzi w przeszłość, ponieważ bieg czasu 
powoduje, że liczba osób… Nasze pokolenie… Ja 
mam 53 lata, ale w międzyczasie wyrosły już, można 
powiedzieć, 2 młode pokolenia, które lustracji nie 
podlegają. I to będzie coraz mniejszy problem. Proszę 
państwa, proszę zobaczyć, jakie emocje wywoływało 
to na samym początku. Toczyła się wieloletnia dysku-
sja o teczkach, mówiło się o „instytucie teczek” itd. 
Wobec instytutu padło wtedy wiele krzywdzących 
słów. Dzisiaj nie ma już tego problemu.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 
Zientarski…)

(Senator Bogdan Borusewicz: A to pierwsze py-
tanie? Zadałem jeszcze uściślające pytanie dotyczące 
Jedwabnego.)

Aha, chodzi o to, czy pojawiły się… Panie 
Marszałku, z mojej wiedzy… Ja się tym problemem 
nie zajmowałem. Są badacze, są historycy, którzy 
się tym tematem zajmują, i to oni mogą… Nie chcę 
formułować tutaj kategorycznych ocen. Jeżeli pojawią 
się takie dokumenty, czy to w archiwach niemieckich, 
czy… Ja słyszałem, że być może są żyjący świadko-
wie. Ten problem będzie badany, ale, bardzo proszę, 
nie skupiajmy się na nim w tej chwili, bo, tak jak 
mówię, to jest tylko jeden z tematów, którymi zajmuje 
się Instytut Pamięci Narodowej, temat szczególnie 
drażliwy i wymagający szczególnej delikatności.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę o pytanie.
(Senator Piotr Zientarski: Ja mam kilka pytań. Nie 

wiem, czy zdążę zadać je w jednej serii.)
Proszę o całą serię.
Bardzo proszę o notowanie.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Ja jako prawnik wrócę jeszcze do pytania pana 

marszałka Borusewicza, który uściślił tę sprawę. 
Zadam to pytanie wprost. Na jakiej podstawie sta-
wia pan tezę o przymusie działania tych Polaków? Ja 
rozumiem, że to jest incydent, że takie zachowanie 
jest niechlubne i nie należy go gloryfikować. Jest ono 
wyjątkiem w heroicznej postawie Polaków. To jest 
dla mnie jasne. Ale chodzi o to, że pan jako prezes, 
odpowiedzialny za swoje słowa, mówi, że mamy do 
czynienia ze zbrodnią dokonaną przez Niemcy, ponie-
waż być może w przyszłości… Tak jak powiedział pan 
marszałek Borusewicz, nowe odkrycie może zmienić 
poprzednią ocenę, ale jeśli nie ma nowych dowodów, 
obowiązują wcześniejsze ustalenia. Na jakiej podsta-
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Mam 2 pytania o pana ocenę. Po pierwsze, ocena 

twórczości – mówię to w cudzysłowie – pana Grossa. 
Chodzi o jego książki dotyczące postawy Polaków.

Po drugie, czy według pana… Chciałbym jednak 
wrócić do sprawy Jedwabnego. Czy według pana śledz-
two w sprawie Jedwabnego zostało zakończone w spo-
sób prawidłowy, czy tylko przerwane? Chodzi głównie 
o aspekt ekshumacyjny.

I trzecie pytanie, bardzie ogólne. Jak pan widzi rolę 
IPN w wymazywaniu, nazwałbym to, ciemnych plam, 
jeśli chodzi o kwestię ludobójstwa ukraińskiego na 
Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, stosunki polsko-
-ukraińskie w czasie II wojny światowej? To przez po-
prawność polityczną było przez długi czas zabagnione.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Kwestia ukraińska to jest kwestia bardzo bole-

sna. Badania nad tym ludobójstwem, bo tak to trze-
ba określić, jakie zostało dokonane w roku 1943 r. 
na Wołyniu i później w Małopolsce Wschodniej, są 
cały czas kontynuowane. Odbywają się konferencje 
naukowe. To jest temat budzący duże kontrowersje 
w społeczeństwie, ale nie ma ucieczki od tego tematu. 
My nie uciekniemy od trudnych tematów, a kryterium 
zasadniczym powinno być dochodzenie do prawdy.

Kwestia ekshumacji w Jedwabnem. To jest, proszę 
państwa, bardzo drażliwy temat ze względu na wraż-
liwość żydowską, religii żydowskiej. Rzeczywiście 
ekshumacja została przerwana ze względu na usza-
nowanie stanowiska środowisk żydowskich. To był 
gest wobec ich religii, ich przekonań.

Jeszcze coś?
(Senator Czerwiński: Gross.)
Panie Senatorze, Jan Gross w środowisku historycz-

nym nie jest uważany za historyka, za naukowca. Jest 
publicystą. Wiele jego tez, które zostały postawione w tej 
pierwszej książce, chociażby co do samej liczby ofiar – 
tam padała liczba 1 tysiąca 600 osób, a dzisiaj się mówi 
o 340 – nie obroniło się w rzetelnych badaniach naukowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Doktorze.
Poproszę pana senatora Golbę.

Proszę pana, nie jesteśmy w stanie na podstawie 
danych, jakie mamy, określić dokładnie, minuta po 
minucie, tego, co się działo w tym mieście. Ale histo-
ryk ma dążyć do ustalenia tego. Ja nie stawiam tezy… 
Jak mówię, są różne zdania.

Kolejna sprawa, niechęć młodzieży do 
Solidarności, do tego etosu, niszczenie autorytetów. 
Proszę pana… Ja o tym, Panie Senatorze, już mówi-
łem. To jest klimat lat dziewięćdziesiątych…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, to jest obecny klimat.)
Ale kogo pan senator ma na myśli?
(Senator Piotr Zientarski: Publikacje ostatnie.)
Ale jakie?
(Senator Piotr Zientarski: O Lechu Wałęsie.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

Panowie…)
O Lechu Wałęsie… Jeżeli chcemy dyskutować 

o Lechu Wałęsie… Dobrze, to ja powiem.
(Senator Piotr Zientarski: Nie o Lechu Wałęsie, 

tylko o tym…)
Ale pan senator powiedział o Lechu Wałęsie, 

więc…
(Senator Piotr Zientarski: Ja podałem taki przy-

kład. Moje pytanie jest metodologiczne. Nie dotyczy 
osoby, tylko…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Doktorze, niech pan nie dyskutuje. Panie Senatorze, 
pytanie zostało zadane, pan doktor odpowie w miarę 
swoich umiejętności i wiedzy.)

Przede wszystkim nigdy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale ja bym 

poprosił, żeby pan nie polemizował z salą, bo to po-
woduje zamieszanie.)

Ja nie uważam, że te autorytety są niszczone. To 
jest większy problem – być może te autorytety niszczą 
się same, odchodząc od ideałów, które były 36 lat czy 
40 lat wcześniej. To jest odpowiedź na to pytanie.

W Instytucie Pamięci Narodowej nigdy nie było ba-
dań pod określoną tezę. I nigdy takich badań nie będzie. 
Może pan padać przykład jakiegoś takiego badania? 
Przepraszam, ale… Nie było takich badań i nie będzie.

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem o obiektyw-
ne kwestie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. To było pytanie retoryczne. To pan jest 

pytany, Panie Doktorze.
(Senator Czesław Ryszka: Niedouczonego adwo-

kata to było pytanie.)
Poproszę pana senatora Czerwińskiego o zadanie 

pytania.
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bójstwo. Ja powiem, że wiele razy byłem na Ukrainie, 
przejechałem ją wzdłuż i wszerz, szukając polskich 
pamiątek, pytając o to Ukraińców. Ja nie spotkałem 
się z najmniejszym przejawem niechęci ze strony 
Ukraińców, a wręcz spotykałem się z życzliwością. 
Wiedzieli, że jestem Polakiem, że szukam polskich śla-
dów. Ale to jest tak, jak z polsko-niemieckim pojedna-
niem. Być może musi upłynąć jeszcze jedno pokolenie, 
żeby Ukraińcy byli w stanie stanąć w prawdzie w tej 
kwestii. Ale nie przeszkadza to temu, że na Ukrainie 
cały czas prowadzone są ekshumacje i upamiętnia się… 
i powstają pomniki w tych wszystkich miejscach, gdzie 
Polacy byli mordowani. My o tych naszych rodakach 
tam pamiętamy, upamiętniamy… I IPN również będzie 
wspierał takie działania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator…
(Senator Mieczysław Golba: Panie Przewodniczący…)
Proszę bardzo, pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Ja mam, Panie Profesorze, jeszcze takie dodatkowe 

pytanie w związku z tym, że pan mówił, że może 
musi upłynąć jeszcze jedno pokolenie. Ale przecież 
pan wie, że oni tam bardzo czczą Stepana Banderę, 
Szuchewycza, tych wszystkich nacjonalistów, którzy 
wydawali wyroki, aby mordować Polaków w sposób 
okrutny, a przed śmiercią jeszcze torturować Polaków. 
I oni to wpajają jak gdyby młodym pokoleniom. Jeśli 
my będziemy chcieli teraz rozmawiać z nimi jeszcze 
przez jedno pokolenie, to na pewno już później tej 
prawdy nie naprawimy… nie naprawimy tej krzywdy, 
która została wyrządzona Polakom. Czyli jeśli dzi-
siaj nie powiemy twardo i stanowczo w rozmowach 
z Ukraińcami, że oni mają swoje stanowisko, ale… 
Trzeba im to wytłumaczyć, pokazać im dokumenty, 
które już są zgromadzone przez historyków, też ukra-
ińskich. Bo strona ukraińska jest za tym… Ale skoro 
pan mówi, że będziemy rozmawiać jeszcze pokolenie, 
to ja uważam, że już będzie za późno na to wszystko. 
Jeśli młode pokolenie zostanie nasączone tą ideologią 
i tą ich prawdą, czyli tym kłamstwem totalnym, to 
już będzie za późno. Czyli w tej chwili minęło już 
70 lat – tak naprawdę ponad 70 lat, bo już minęły 
73 lata – i to już jest czas najwyższy, aby wreszcie 
zakończyć ten temat i uważam, że pan powinien się 
tego podjąć, bo to na panu…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę o pytanie.)

Dziękuję.
Czy pan zamierza podjąć stanowcze działania 

w tej sprawie?

Senator Mieczysław Golba:

Panie Profesorze, ja mam do pana pytanie, bo pan 
w trakcie swojego wystąpienia przed chwilą powie-
dział, że my nie uciekniemy od trudnych spraw, czyli 
chodzi o Wołyń i Małopolskę Wschodnią. 

Ja chciałbym pana zapytać, czy ma pan swój plan, 
jak pan będzie po prostu prowadził rozmowy ze stro-
ną ukraińską, z władzami, które obecnie nią rządzą, 
z panem prezydentem Ukrainy, a przede wszystkim 
ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie. Bo my, 
Wysoki Senat, 7 lipca tego roku podjęliśmy uchwałę 
odnoszącą się do oddania hołdu ofiarom ludobójstwa 
dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 
1939–1945. Ale co jest najważniejsze w tym… Bo 
wie pan, to pana sformułowanie, że nie uciekniemy 
od trudnych spraw, trzeba jak najszybciej wyjaśnić, 
dlatego że – moim zdaniem od prawdy nie będziemy 
uciekać – tam jest ważna sprawa: oni przyjęli ustawę. 
My podjęliśmy uchwałę i nazwaliśmy tamte tragicz-
ne wydarzenia dla Polaków w II Rzeczypospolitej, 
a oni w ustawie zapisali, że w przypadku, gdy ktoś 
będzie negował, że nacjonaliści to bohaterowie naro-
dowi Ukrainy… W tym wypadku każdy z nas może 
podlegać ich sądowi, czyli będąc na terenie Ukrainy, 
możemy być osądzeni przez ich sąd. W tym tygodniu, 
prawdopodobnie jutro, również Sejm podejmie taką 
decyzję. W związku z tym chodzi mi o to, czy pan 
twardo, jasno będzie stawiał tę sprawę w relacjach 
ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie, czy po pro-
stu uznamy, że dla nich jest to trudna sprawa i teraz 
będziemy zastanawiać się, jak z nimi rozmawiać dla 
dobra poprawności politycznej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:

To są bardzo trudne rozmowy, ponieważ na cze-
le ukraińskiego odpowiednika Instytutu Pamięci 
Narodowej stoi historyk o bardzo zdecydowanych 
poglądach, który nie widzi… No, bardzo trudna jest 
dyskusja z nim na ten temat, jak i z wieloma środowi-
skami ukraińskimi. Ale to nie przeszkadza, aby szukać 
po stronie ukraińskiej historyków i badaczy czy ludzi 
kultury, którzy są zdolni do dyskusji na ten temat, do 
wzięcia odpowiedzialności za tę wielką zbrodnię. Bo 
tu trzeba używać odpowiednich słów: to było ludo-
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tutaj działa ustawa lustracyjna i to, myślę, rozwiązuje 
problem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Doktorze, ja mam takie pytanie. My jako 

Senat zainicjowaliśmy… byliśmy inicjatorami ustawy 
o zakazie propagowania ustroju komunistycznego. Ta 
ustawa bodajże w maju została podpisana przez pana 
prezydenta. I tam jest przewidziana istotna rola dla 
Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego że tych nazw 
ulic, miejsc, wydarzeń… tzn. wydarzeń, osób czy dat, 
które nawiązują do poprzedniego ustroju, a którymi 
zostały nazwane ulice w polskich miastach, jest sporo. 
I też sporo jest kontrowersji. 

Jak pan widzi w praktyce realizację wspomnianej 
ustawy, gdy będą konflikty, będą spory na linii… no, 
generalnie w samorządach. Tam też jest tak jakby 
polityka. Tutaj akurat senator, mój sąsiad i kolega, pan 
prof. Żaryn, też podawał przykłady bardzo skompli-
kowanych życiorysów. No i tutaj jest gigantyczna rola 
Instytutu Pamięci Narodowej. Czy mógłby pan wła-
śnie ten temat przybliżyć? Jak pan widziałby w prak-
tyce współpracę we wspomnianej kwestii z samorzą-
dami, a także, w pewnym zakresie, z wojewodami? 
Bo jeżeli minie pewien określony okres i samorządy 
nie podejmą działania, to wojewoda będzie musiał 
podejmować…

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Instytut już to robi, a nowa ustawa daje jeszcze 

nowe narzędzia, żeby instytut, jako instytucja, która 
opiniuje pewne nazwy, pewne pojęcia… My tu musi-
my, że tak powiem, edukacyjnie pokazać, uświadomić 
ludziom, że pewne osoby, pewne symbole nie mogą 
być gloryfikowane przez niepodległe państwo polskie. 
Ja podam taki jeden przykład, generała „Waltera” 
Świerczewskiego. To był człowiek, który w 1920 r. 
walczył w Armii Czerwonej po stronie sowieckiej. Już 
chociażby to dyskwalifikuje tego człowieka. Następnie 
prowadził działalność w komunistycznej partii Polski, 
działalność na rzecz Związku Sowieckiego. No, ja so-
bie nie wyobrażam, żeby takie postacie i im podobne 
patronowały ulicom czy placom.

Ale tu jest… Myślę, że tu musimy położyć duży 
nacisk na pewną działalność, na świadomość, pokazać 

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Szanowny Panie, ale to Instytut Pamięci Narodowej 

wydawał zbiory dwujęzycznych dokumentów, m.in. 
również na temat tych problemów. My nie uciekamy 
od tych tematów. My możemy przedstawiać własne 
stanowisko i polscy historycy przedstawiają to sta-
nowisko na konferencjach. Ale my nie jesteśmy – no 
nie wiem, tutaj jest też aktywność MSZ – w stanie 
prowadzić oświatowej, edukacyjnej polityki na tere-
nie obcego państwa. Ja się z tym nie zgadzam, nie 
zgadzam się z czynieniem z Bandery, Szuchewycza 
bohaterów, ale mamy ograniczony wpływ na świado-
mość, mamy ograniczony wpływ… To jest Instytut 
Pamięci Narodowej w Polsce.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan, a potem pan senator Mróz.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, Panie Doktorze, wiemy, że IPN 

badał już wielokrotnie, z różnym skutkiem, dawnych 
członków komunistycznych organów, w tym człon-
ków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ich 
sekretarzy – czy tych głównych, czy tych na dole – 
tak, jak powiedziałem, z różnym skutkiem. 

Czy jest pan dzisiaj za tym, żeby obywatel, je-
żeli ma wątpliwości co do osoby, która pełni jakieś 
funkcje publiczne, a do tej pory ta osoba nie była 
zweryfikowana, podejmował się takiej weryfikacji 
i badał przeszłość tych osób?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:

Czy dany obywatel ma… W tej chwili ustawodaw-
ca tak ten problem rozwiązuje… I na to nigdy zgody 
nie było. Janusz Kurtyka mówił, że nie ma zgody na 
tzw. lustrację sąsiedzką, ale są programy badawcze, 
dziennikarze mogą badać te problemy i one są bada-
ne. A jeżeli pan mówi o kwestiach urzędowych, to 
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) Pamięci Narodowej, ale i państwa polskiego są bardzo 
ograniczone. To jest kwestia świadomości Ukraińców, 
a ta świadomość też jest różna w zależności od regio-
nu, na zachodniej Ukrainie te wpływy są silniejsze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Chciałbym tylko dopytać. Czy przewidzia-

na jest jakaś bliższa, taka mocniejsza współpraca 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Obserwując 
funkcjonowanie naszych placówek konsularnych na 
Ukrainie, dochodzę do wniosku, że tu też przydałoby 
się troszkę więcej zdecydowania. Dziękuję.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Odpowiadając na to pytanie, powiem, że myślę, 

że tak, ale to dotyczy w ogóle większej aktywności 
polskiej dyplomacji, nie tylko na Ukrainie, w ogóle 
na świecie. My jako Instytut Pamięci Narodowej nie 
mamy takich możliwości. Próbujemy w jakiś sposób 
oddziaływać na zagranicę, możemy przygotować 
wystawę, i to się robi, publikacje, ale – użyję tu ta-
kiego słowa – dystrybutorem tych treści powinny być 
polskie struktury dyplomatyczne, instytuty kultury 
polskiej czy ataszaty kulturalne. Tu IPN pełni rolę 
niejako pomocniczą.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Żaryn. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Doktorze, pytałem swego czasu, jakieś 

pół godziny temu o relacje między IPN-em a róż-
nymi resortami. Chciałbym uściślić, chodziło mi 
m.in. o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak pan 
to widzi w kontekście tworzenia podstaw progra-
mowych, które w tej chwili zaczynają powstawać, 
budowane są zespoły? Czy uważa pan, że Instytut 
Pamięci Narodowej powinien aktywnie wystąpić 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej o możliwość 
uczestniczenia w tworzeniu tychże podstaw progra-
mowych? Szczególnie jeśli chodzi o wiek XX, bo 
– jak słusznie pan powiedział – tutaj potencjał na-
ukowy, ale także edukacyjny, jest największy w skali 
całej historii Polski. Jak pan to widzi w praktyce? 

ludziom… I IPN właśnie to robi. To dotyczy nawet… 
No, wiele środowisk i właśnie samorządów zwraca się 
o ekspertyzę na wspomniany temat. I nasi historycy 
przekazują takie ekspertyzy. I lokalni samorządowcy 
idą potem z tymi ekspertyzami do swoich mieszkań-
ców i mają argumenty, dyskutują i przekonują. I to 
jest najskuteczniejsza droga do zmian.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Poproszę o zadanie pytań pana senatora Józefa 

Zająca.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, podróżu-

jąc, nie tak dawno, przez Ukrainę, tak dosyć daleko, 
na północ, byłem zaskoczony czymś, co rzuca się 
w oczy prawie wszędzie. Mianowicie zrodziła się 
wątpliwość, pod jaką flagą funkcjonuje to państwo. 
Bo flagę czerwono-czarną widziałem chyba częściej 
aniżeli niebiesko-żółtą. 

I druga sprawa: wielka otwartość, wręcz nas szo-
kująca, jeżeli chodzi o temat tych, których zaczęto 
teraz z takim naciskiem, tak mocno gloryfikować, 
a którzy w naszym pojęciu popełnili zbrodnię lu-
dobójstwa. Czy Instytutu Pamięci Narodowej prze-
widuje również działania dyplomatyczne mające na 
celu przywracanie pewnego porządku historycznego, 
w nawiązaniu do tych terenów, które kiedyś były pol-
skie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Jak mówię, to jest kwestia, którą… Nawet nowa 

ustawa umożliwia prezesowi taką aktywność eduka-
cyjną. I możemy postulować w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, jeżeli chodzi o pewne problemy… Ale 
zakładam, że wspomniany problem jest bardzo trud-
ny. No, to jest terytorium obcego państwa. I my mamy 
ograniczone wpływy, ograniczoną możliwość inge-
rowania w ich działalność, że tak powiem, historycz-
ną. No nie zadekretujemy tego, rozmawiajmy. Ja też 
widziałem wiele pomników Bandery, Szuchewycza. 
Tyle że w tej sferze możliwości nie tylko Instytutu 
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(senator J. Żaryn) Czy ten wykaz gdzieś już jest? Tak? I w jakim za-
kresie będzie on przekazywany samorządom? Bo to 
głównie w tym okresie, w tym roku, samorządy będą 
musiały się skupić na weryfikacji nazw tych ulic. To 
jest jedno pytanie.

A drugie pytanie, które zadam panu, to też… 
Chodzi jakby o odpowiedź, której udzielił pański 
poprzednik w podsumowaniu, kiedy tutaj był i było 
przedstawiane sprawozdanie z działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej. Otóż w Jeleniej Górze była or-
ganizowana taka akcja „Twarze jeleniogórskiej bez-
pieki”, pan doktor Kamiński powiedział, że to był 
pewien program, który rozpoczął śp. prezes Kurtyka, 
ale później on został zaniechany, były inne programy 
edukacyjne. Czy przewiduje pan, że coś w tym stylu 
będzie wznowione przez Instytut Pamięci Narodowej? 
Dziękuję.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
Zresztą te „Twarze”… We Wrocławiu też była taka 

wystawa, a więc to było w wielu miastach. I wiem, 
że z różnych miast dochodzą sygnały, że tam też 
chciano by czegoś takiego. Wiem też, że było potęż-
ne wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie 
przygotowania merytorycznego i współpraca z daną 
gminą, która udostępniała… czy pewnie też współ-
finansowała taką wystawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Doktorze.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pierwsza kwestia. Z mojego oddziału pochodzi 

kolega, który był pełnomocnikiem pana prezesa do 
spraw dekomunizacji i wiele takich inicjatyw czy ra-
czej wiele takich opinii przygotował. Jak to generalnie 
w tej chwili wygląda? Czy to jest skończone? No… 
Ale ta aktywność była prowadzona cały czas i wiele 
takich działań zakończyło się sukcesem. Zresztą sa-
morządy czy nawet szkoły… Bo jeszcze do niedawna 
były szkoły, na których terenie był pomnik z sierpem 
i młotem. Po interwencji, po złożeniu opinii przez 
Instytut Pamięci Narodowej, po spotkaniu z danym 
środowiskiem te instytucje same to usuwały. Taka 
aktywność jak najbardziej będzie kontynuowana. Do 
nas często przychodzą, przyjeżdżają samorządowcy 
i zwracają się o pomoc, o opinię na te tematy i my 
zawsze udzielamy merytorycznego wsparcia.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję. 
Pan senator Rybicki…)

Proponuję, żeby to nastąpiło dość szybko, bo te pod-
stawy programowe zaczynają się na tym etapie po-
jawiać już nie tylko w głowach, ale w konkretnych 
zapisach ministerialnych dokumentów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Oczywiście tutaj rola Instytutu Pamięci Narodowej 

jest niezwykle duża. Tak jak pan senator podkreślił, 
instytut ma potencjał, żeby uczestniczyć w takich 
rozmowach, i może działać skutecznie. Przykładem 
tego jest sukces podręcznika „Od niepodległości do 
niepodległości”, który jest w szkołach powszechnie 
wykorzystywany. Został on napisany przez pracow-
ników Instytutu Pamięci Narodowej i na jego pod-
stawie, można powiedzieć, w wielu szkołach odbywa 
się edukacja. To pole jak najbardziej będzie wykorzy-
stywane i aktywność z mojej strony w tym kierunku 
będzie podejmowana.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Doktorze, ja może troszeczkę doprecyzuję 

moje pytanie, bo nie do końca usatysfakcjonowała 
mnie pana odpowiedź, dlatego że pan tu pokazał pe-
wien walor edukacyjny przekonywania, oczywiście 
on jest bardzo istotny, bardzo ważny, ale wraz z wej-
ściem w życie tej ustawy – tam są chyba 3 miesiące, 
taki był okres vacatio legis, a później było 12 miesięcy 
na uporządkowanie tego przez samorządy – zaczynają 
już biec pewne terminy i pojawiają się pewnego ro-
dzaju wymagania ustawowe. Ja może inaczej zadam 
to pytanie.

Pański poprzednik, pan doktor Kamiński suge-
rował u nas, w Senacie na posiedzeniu komisji, że 
jest przygotowywany, a nawet twierdził, że jest już 
przygotowany taki wykaz…

(Senator Robert Mamątow: Jest przygotowany.)
…wydarzeń, osób, instytucji, dat, które będą… 

Będzie jakby zakazane nazywanie… odnoszenie się 
do upamiętnienia tychże rzeczy, np. w nazwach ulic. 
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) tyczące emigracji nawet tak odległej jak w Australii. 
Prawda? I nadal są w Instytucie Pamięci Narodowej 
badacze, którzy tą tematyką się zajmują. To jest kon-
tynuowane. Tylko tu jest kwestia taka, że te badania są 
rozciągnięte w czasie. To są wieloletnie badania. My 
nie napiszemy tej książki w pół roku, bo to często jest 
związane z wyjazdem, z badaniami w archiwach. Ale 
ja jak najbardziej widzę potrzebę badania tej kwestii. 
Emigracja odegrała bardzo ważną rolę, szczególnie ta 
solidarnościowa, ta najmłodsza. Prawda?

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, chciałbym tylko dopytać. 

Wspomniałem o tym, że być może warto podjąć 
ściślejszą współpracę lub ją po prostu nawiązać 
z Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum 
Emigracji, które mają własne programy. Być może 
warto tutaj zacieśnić współpracę.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Nie mam pełnej wiedzy na ten temat, ale 

z Europejskim Centrum Solidarności ta współpraca 
jest. Nie wiem, czy akurat w zakresie badań doty-
czących emigracji. Ale ta współpraca cały czas, od 
początku… Gdański oddział to kontynuuje. To pan 
marszałek wie najlepiej.

(Senator Sławomir Rybicki: To jeszcze powiem, że 
jest Muzeum Emigracji, od niedawna funkcjonujące, 
które również bada współczesną emigrację. A więc 
po prostu polecam uwadze pana…)

Jak najbardziej. Ja o tym mówiłem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Muzeum Emigracji w Gdyni – żeby była jasność.
Pan senator Golba. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Profesorze, jeszcze raz chciałbym, wracając 

właśnie do tej trudnej, bolesnej historii… W związku 
z tym, że te rozmowy ze stroną ukraińską rzeczywiście 
mogą być trudne, chciałbym pana zapytać, czy pan 
podejmie się rozmowy z prezesem Związku Ukraińców 
w Polsce, który niejednokrotnie wypowiadał się bardzo 
pochlebnie o organizacji UPA. On wręcz twierdził, 
kiedy ktoś gdzieś zburzył w naszym kraju pomnik, 
w dodatku nielegalnie postawiony… On wręcz miał 
pretensje w polskim Sejmie. Pamiętam, bo wtedy tam 
byłem. To było w 2014 r. Wręcz z pretensjami do nas… 

(Senator Krzysztof Mróz: A drugie pytanie?)
Przepraszam?
(Senator Krzysztof Mróz: Pytanie o wystawę.)
A, wystawa… Tak, to była szeroko zakrojona ini-

cjatywa: twarze lokalnej bezpieki. W tej mierze stoi 
przed Instytutem Pamięci Narodowej duże wyzwanie, 
bo to będzie jeden… Musimy się skupić na zakoń-
czeniu pewnych programów badawczych na temat 
właśnie aparatu bezpieczeństwa, to jest jeden z głów-
nych programów. Ale jeszcze nie powstało wiele mo-
nografii dotyczących poszczególnych departamentów, 
to jest robione w zależności od oddziałów, to jest… 
Różnie te kwestie są badane. Jednakże te wystawy 
będą kontynuowane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Doktorze, wspomniał pan, że nowa polity-

ka historyczna IPN będzie nastawiona w znacznie 
większej mierze na politykę edukacyjną w zakresie 
idei Solidarności, Solidarności, dokonań Solidarności 
– i słusznie, zgadzam się, że to jest pole do dużej 
aktywności IPN. 

A czy nie uważa pan, że warto by również wzmóc 
wysiłek badawczy, dokumentacyjny w zakresie zja-
wiska chyba nie do końca przebadanego przez IPN 
– chyba że się mylę, jeśli tak, to proszę mnie wy-
prowadzić z błędu – to znaczy emigracji politycznej 
przedsolidarnościowej, solidarnościowej oraz emi-
gracji stanu wojennego? I na ile w tym zakresie IPN 
mógłby podjąć współpracę – jeżeli jeszcze jej nie pod-
jął – z ECS, czyli Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku oraz z Muzeum Emigracji w Gdyni?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Temat emigracji politycznej jest kontynuowany, jest 

realizowany przez wielu badaczy Instytutu Pamięci 
Narodowej… No, może przesadziłem, nie wielu. Ale 
ukazują się bardzo cenne publikacje na ten temat, do-
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(senator M. Golba) tych ludzi – my się z tym możemy nie zgadzać i nie 
zgadzamy się – tamci ludzie są bohaterami, to my 
uchwałami tej kwestii nie zmienimy. No nie zade-
kretujemy myślenia o historii. Pan mówił, że to wiele 
lat – no tak, wiele lat. Ile lat trwało nasze pojednanie 
z Niemcami, żeby te rany się zabliźniły? To nie są rze-
czy, które można zmienić uchwałą. Ja przypominam, 
jaka była reakcja, oczywiście wspierana przez komu-
nistów, ale również w społeczeństwie autentycznie 
negatywna, 20 lat po wojnie na słynny list polskich 
biskupów. On nie został w pełni zaakceptowany, ale 
jako pewien gest otwarł drogę po wielu latach do 
porozumienia. Ale powszechnego zrozumienia dla 
tego listu nie było i propaganda komunistyczna miała 
o wiele łatwiejsze zadanie.

Instytut Pamięci Narodowej nie jest instytucją do 
kontroli emblematów w samochodach, i to jeszcze u oby-
wateli obcego państwa – to nie są moje uprawnienia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Bonisławski, proszę bardzo.
(Senator Mieczysław Golba: Panie Marszałku, 

mogę jeszcze słowo? Bo miałem pytanie…)
Ale to teraz pan senator Bonisławski, a potem 

wrócimy do pana pytania.
(Senator Mieczysław Golba: Tak, bo mam pytanie 

o… Dobrze. Jedno pytanie.)

Senator Ryszard Bonisławski:
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Kiedyś, gdy ja jeszcze działałem w Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, znaczna 
część działań, że tak powiem, skierowana była na 
komisję śledczą. Dzisiaj ten pion śledczy też istnieje, 
z tym że ze względu na wymianę pokoleń, odchodze-
nie tych dawnych zbrodniarzy, chyba coraz mniej jest 
tematów do śledzenia. Chciałbym mimo to zapytać, 
jakie w tej chwili są najważniejsze kierunki działań 
IPN w tym pionie śledczym.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Tu jest taka kwestia, że pion śledczy jest prak-

tycznie niezależny od… Ja nie mam wpływu usta-

Mało tego. Co jest najgorsze w tym wszystkim? Czy 
pan wystąpi o to, aby nie dofinansowywać Związku 
Ukraińców w Polsce, skoro tak się zachowuje? Mało 
tego. Wiadomo, że są poważne pieniądze z budżetu 
państwa przeznaczone na to.

I drugie pytanie. Czy pan wystąpi o to, aby taka 
flaga… (Senator prezentuje na tablecie flagę OUN-B 
i UPA) …nie była na naszym terenie w ukraińskich 
samochodach, bo często widzimy przy granicy… Ja 
mieszkam w Jarosławiu. Widzimy w ukraińskich 
samochodach takie emblematy. (Senator prezentuje 
emblemat Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów) Czy 
pan wystąpi do służb, w szczególności pewnie do 
ministra MSWiA?

Chodzi o to, aby nakazać wszystkim służbom – 
Straży Granicznej i Policji – ściganie za takie właśnie 
emblematy. Bo one się często zaczynają pojawiać w na-
szym kraju. A na dowód dam taki przykład. Studenci 
ukraińscy, którzy na koszt polskiego podatnika studiują 
w Przemyślu – mogą i na innych uczelniach, ale ja 
tu podam przykład przemyski – pozowali do zdjęcia 
w przemyskiej galerii właśnie z tą flagą, którą poka-
zywałem, flagą ukraińskich nacjonalistów. Dziękuję.

(Powołany przez Sejm Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: Szanowny Panie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
I ja mam w tej kwestii dodatkowe pytanie. Nie 

chciałbym otwierać dyskusji, którą mieliśmy nad 
uchwałą, ale czy pan doktor uważa, że uchwałami mo-
żemy Ukraińcom narzucić wizję historyczną? I czy to 
nie będzie tak, jak jest między Słowakami i Węgrami? 
Hrabia Esterhazy jest bohaterem na Węgrzech, a jed-
nocześnie jest zdrajcą na Słowacji, gdzie został ska-
zany i zmarł w więzieniu za przestępstwa wojenne. 
Czy będziemy się musieli pogodzić z taką sytuacją, 
czy nie? Czy jesteśmy w stanie narzucić swoją wizję 
i ocenę historyczną Ukraińcom?

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Ja uważam, że oddziaływanie uchwał za granicą… 

Trzeba je podejmować, ale to przecież nie zmieni 
świadomości. To nie zmieni świadomości. To jest wy-
raz… No trzeba dać świadectwo prawdzie – prawda? 
Ale siła oddziaływania takiej uchwały, jeśli chodzi 
o zmianę myślenia, na zmiany w ogóle… Jeżeli dla 
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(powołany przez Sejm prezes J. Szarek) większą aktywność edukacyjną w internecie. To się 
już dzieje, bo publikowane są teki edukacyjne, są 
też gotowe scenariusze lekcji, pomoce i narzędzia 
do nauki historii. Jednocześnie chciałbym, żeby 
w wielu wypadkach, z racji tego, że… Pan prof. 
Polak, kiedy go tutaj przesłuchiwano, podał taki 
przykład, że młodzież nie wie, jakie 2 rodziny spie-
rały się w „Panu Tadeuszu”. A więc elementy języka 
polskiego też powinny być w tej edukacji obecne. 
Jeżeli uczymy o powstaniu warszawskim, to niech 
znajdzie się w tym też element poezji Gajcego czy 
Baczyńskiego, tak aby było to nauczanie kulturowe, 
a nie tylko sama historia. Takie jest moje spojrzenie 
na ten problem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Profesorze! 
Zadałem panu 2 pytania. Odpowiedział pan na py-
tanie pana marszałka, a na moje pytania – nie. No, 
odpowiedział pan, że Instytut Pamięci Narodowej 
nie będzie nikogo ścigać, jeśli chodzi o flagi in-
nych państw itd. Chciałbym panu jednak powie-
dzieć, że mnie nie chodzi o flagę ukraińską, tylko 
o flagę ruchu nacjonalistycznego OUN-B i UPA. 
W związku z tym pokazałem również tę swastykę, 
która się pojawia… Widziałem ją osobiście i zgłosi-
łem to na policję; jest protokół, który to potwierdza. 
Oczywiście policja podjechała do samochodu, który 
z tym jeździł, właściciele to schowali i więcej tego 
nie pokazywali. Chodzi mi o to, czy pan, znając 
prawdę… Jest pan historykiem, a za chwilę najpraw-
dopodobniej będzie pan też szefem najważniejszej 
instytucji historycznej w Polsce. Czy wiedząc o tym 
wszystkim i znając prawdę, wystąpi pan do szefa 
MSWiA o to, aby służby graniczne, Straż Graniczna 
i Policja… Czy może wystąpi pan z wnioskiem doty-
czącym uchwały lub ustawy, która spowoduje, że bę-
dzie się karać propagowanie swastyki tej – powiem 
wprost – zbrodniczej, faszystowskiej organizacji 
ludobójców?

I drugie moje pytanie. Otóż zadałem też panu py-
tanie o… Wiemy, jak zachowuje się prezes Związku 
Ukraińców w Polsce. Działając za nasze pieniądze, za 
pieniądze podatnika, pieniądze z budżetu państwa, on 
niejednokrotnie opisuje różne rzeczy i chwali tę wła-
śnie organizację. Czy w związku z tym pan, znając 
prawdę, wystąpi jakoś w tej sprawie? Tu, w naszym 
kraju, skoro na pewno ciężko prowadzić rozmowy ze 
stroną ukraińską. W związku z tym działajmy tutaj, 
w Polsce. Dziękuję.

wowego… Tam jest podległość prokuratorowi gene-
ralnemu, ja tutaj nie mogę nic narzucić. Mogę tylko 
wyrazić swoją opinię, że oczywiście śledztwa, które 
były czy są prowadzone, śledztwa historyczne, tak 
je nazwijmy, które już nie doprowadzą do skazania 
sprawców, bo tych sprawców już nie ma… To są kwe-
stie, które mogą badać historycy A taka aktywność, 
która miałaby większą skuteczność, to jest ściganie 
tych przestępstw, których sprawców możemy jeszcze 
osądzić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Chciałbym nawiązać, Panie Doktorze, do pytania 

pana senatora Rybickiego w sprawach dotyczących 
emigracji, mianowicie czy pan, Panie Doktorze, 
widzi, jakie narzędzia będące w gestii IPN można 
byłoby wykorzystać na rzecz wzmocnienia ducha pol-
skości i znajomości polskich dziejów wśród szeroko 
pojętej emigracji, także na terenach zamieszkałych 
przez Polaków na wschodzie, i w jakiej mierze tych 
wymienionych narzędzi pan chciałby użyć, by wes-
przeć to zadanie, które na pewno stoi przed państwem 
polskim – a wynika ono z faktu, że co najmniej 1/3 
Polaków mieszka poza granicami kraju.

I drugie krótkie pytanie. Czy pan zamierza powo-
łać jakąś sekcję, referat, osobny dział, na tyle, na ile 
ustawa panu na to zezwala, który to dział czy sekcja 
zajmowałyby się działalnością antydefamacyjną, czyli 
wspieraniem od strony merytorycznej ewentualnych 
podmiotów zewnętrznych, np. MSZ, które powinny 
bronić dobrego imienia Polski.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Zacznę od drugiego pytania. To jest zapisane 

w ustawie. I to jest jakby obowiązkiem Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Jeśli zaś chodzi o to pierwsze pytanie, to rze-
czywiście jest to kwestia polskich szkół. Tu cho-
dzi o edukację w polskich szkołach – a dotyczy to 
również tych najmłodszych emigrantów – o to, aby 
do tych szkół docierały te materiały edukacyjne, 
które przygotowywane są dla polskiej młodzieży. 
A będzie to o tyle łatwiejsze, że chcę podjąć jeszcze 
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(Senator Robert Mamątow: Ale tak jest, tak w tej 
ustawie jest.)

No, te zasługi…
(Senator Sławomir Rybicki: Ale ja pytam pana 

doktora.)
Te zasługi powinny być uwzględnione i tu nie ma 

dyskusji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, 

że jest takie rozwiązanie jak w starej ustawie.)
No tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński i pan… Dobrze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Tak rozmawiamy, ale część pytań właściwie ma bar-

dziej charakter sugestii, czym IPN powinien się zająć. Więc 
ja po prostu zamiast zadać pytanie… Niech będzie znak 
zapytania na końcu, ale to raczej będzie właśnie sugestia.

Ostatnia nowelizacja ustawy przesunęła zakres działa-
nia IPN na okres od roku 1917, to nie jest już tylko okres od 
II wojny światowej, ale obejmujący także pokłosie I wojny 
światowej i to, co się działo w okresie międzywojennym. 
Otóż na Opolszczyźnie przed kilkoma laty wybuchła 
tzw. wojna pomnikowa. Chodziło o pomniki, które były 
stawiane przez władze niemieckie na Opolszczyźnie – bo 
tam wtedy były Niemcy – a które tak naprawdę glory-
fikowały militaryzm pruski, z symboliką typu żołnierze 
polegli, jakieś hełmy, liście dębowe, miecze itd. No i ona 
co jakiś czas wybucha. Pojawiają się próby renowacji tych 
pomników, właściwie odtworzenia ich od podstaw we-
dług starych wzorów, pomników właśnie z tą symboliką, 
która drażni stronę polską, cokolwiek by mówić, a próbuje 
je odtworzyć mniejszość niemiecka. Dlatego tutaj moja 
sugestia… Panie Prezesie, przypuszczalnie i tak, i tak to 
do pana trafi, tzn. kwestia może nie tyle opiniowania tych 
pomników, ile po prostu zajęcia stanowiska w tej sprawie. 
Jak mówię, jakiś brak wrażliwości mniejszości w tym za-
kresie powoduje reperkusje ze strony polskiej większości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Doktorze, choć to była raczej 

wypowiedź.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Tak, ale to jest oczywista sprawa, bo to jest kwe-

stia kompetencji rady, które przejął Instytut Pamięci 
Narodowej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję. Rozumiem, że instytut ma mieć własną 
policję. No dobrze.

Proszę bardzo, Panie Doktorze.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Instytut Pamięci Narodowej może wydawać opi-

nie, ale nie ma narzędzi prawnych. Instytut Pamięci 
Narodowej nie jest… Finansowanie związków mniejszo-
ści narodowych w Polsce wynika z innych ustaw, z innych 
przepisów. Ja mogę wydać opinię, ta kwestia może być 
monitorowana, ale moje kompetencje są tu ograniczone.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Doktorze, w Sejmie trwają prace nad projek-

tem ustawy, która ma radykalnie obniżyć renty i emery-
tury byłych pracowników i funkcjonariuszy UB i Służby 
Bezpieczeństwa. Jestem za, nie mam z tym żadnego 
problemu. Doświadczyłem – ja i moja rodzina – różnych 
razów od tych instytucji. Ale są wśród tych byłych funk-
cjonariuszy wyjątki. Do nich należy kapitan Hodysz, 
który podjął współpracę z opozycją przed rokiem 1980, 
a potem w okresie Solidarności i w stanie wojennym 
współpracował z nią. Zapłacił za to ogromną cenę: zo-
stał wydany wieloletni wyrok więzienia przez władze 
komunistyczne. Czy nie uważa pan, że takie osoby nie 
powinny podlegać takiej ustawie, i co IPN ewentualnie 
zamierza zrobić w tej sprawie?

(Powołany przez Sejm Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: Tutaj trzeba…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Jak najbardziej takie wyjątkowe problemy po-

winny być rozwiązane w zupełnie inny sposób. I te 
zasługi…
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(Senator Artur Warzocha: Doprecyzuję, bo być 
może nie wybrzmiało to w moim pytaniu. Mnie in-
teresuje skala tego wszystkiego. Jak pan przewiduje, 
jaka może być to skala i w jakim stopniu IPN może 
sprostać tego typu wyzwaniom?)

Trudno mi w tej chwili określić skalę i powie-
dzieć, czy w Polsce jest kilka tysięcy czy kilkadzie-
siąt tysięcy grobów. To jest temat badawczy oddziel-
nego pionu, który będzie prowadził ekshumacje, 
żeby określić liczbę ofiar znajdujących się w takich 
grobach. Takie badania wraz z rozwojem techniki, 
między innymi w zakresie DNA, w wielu przypad-
kach pomogły zidentyfikować ofiary spoczywające 
w takich grobach. I te miejsca będą jak najbardziej 
upamiętniane.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Doktorze, ja mam jeszcze jedno pytanie. 

Zadawałem je już wielokrotnie, ale ponieważ pan zo-
stanie zapewne szefem IPN, chciałbym zadać je także 
panu. Zapewne pan wie, że w 1937 r. na terenach 
byłego ZSRR w ramach tak zwanej operacji polskiej 
rozstrzelano 11 tysięcy 400 Polaków.

(Powołany przez Sejm prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: Sto jedena-
ście.)

Ile?
(Powołany przez Sejm prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: 111 tysięcy.)

Przepraszam, ma pan rację, 111 tysięcy 400 
Polaków. Ta liczba jest liczbą tak dokładną, bo zna-
lazła się w archiwum służb sowieckich.

Półtora miesiąca temu byliśmy z delegacją 
Senatu w Kamieńcu Podolskim i Barze i do-
wiedzieliśmy się, że w kompleksie kościelnym 
w Barze i w kompleksie dominikanek w Kamieńcu 
Podolskim, a także w kościele podominikańskim, 
obecnie Paulinów, znaleziono pokłady kości prze-
sypanych wapnem. W Barze i w kompleksie do-
minikanek w Kamieńcu Podolskim wywożono te 
kości ciężarówkami na polecenie władz duchow-
nych czy proboszczów. Nie zrobiono tego jeszcze 
w kompleksie dominikanów. 

W związku z tym zadaję panu pytanie: czy IPN 
się tym zajmie i spróbuje doprowadzić do udoku-
mentowania tych zbrodni? To niewątpliwie są ślady 
zbrodni. Ja oczywiście rozumiem, że w czasie remon-
tów proboszczowie i biskup się spieszą i nie jest to 
dla nich rzecz najważniejsza. Te kości są oczywiście 
pochowane na cmentarzu, ale tutaj nie prowadzi się 
ani śledztwa, ani żadnej dokumentacji. W związku 
z tym mam do pana pytanie: czy spróbuje się pan 
zająć tą sprawą?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Doktorze, ja z góry chcę przeprosić, bo 

nie uczestniczyłem w części tej dyskusji, tego 
zadawania pytań i być może takie pytanie pa-
dło, ale ja je powtórzę, jeżeli ono padło. Rzecz 
dotyczy grobów, które nie zostały jeszcze ofi-
cjalnie uznane czy też odkryte, ale funkcjonu-
ją w pamięci, funkcjonują również w pewnych 
przekazach ustnych mieszkańców, którzy bądź 
byli świadkami wydarzeń, bądź znają je z relacji 
swoich bliskich, wcześniejszych pokoleń. Chodzi 
mi o groby rozsiane praktycznie na terenie dużej 
części Polski, w których najprawdopodobniej spo-
czywają szczątki żołnierzy kampanii wrześniowej. 
Na moim terenie, a ja reprezentuję region często-
chowski… Organizacje społeczne, stowarzyszenia 
pasjonatów historii, zapaleńców twierdzą, że na 
terenie przynajmniej 3 powiatów rozsianych jest 
mniej więcej 100 takich grobów, które funkcjonują 
właśnie w powszechnej pamięci lokalnych spo-
łeczności, mieszkańców gmin, wsi, miejscowości. 
Proszę mi powiedzieć, czy widzi pan taką moż-
liwość, żeby na wzór tych działań, które podjął 
prof. Szwagrzyk i grupa jego współpracowników 
oraz wolontariuszy, w jakiejś skali, a jeżeli tak, to 
w jakiej, takimi badaniami się zająć i przystąpić 
do prowadzenia tego typu prac? Są to miejsca 
pozbawione opieki państwa, są one pielęgnowane 
przez społeczników, a w wielu miejscowościach, 
w wielu przypadkach są to miejsca, które bar-
dzo mocno integrują społeczności lokalne wokół 
spraw naszej martyrologii, tożsamości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę.

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:

Właśnie w tym kierunku zmierzała noweliza-
cja ustawy. Powstał oddzielny pion poszukiwań 
i identyfikacji, który będzie się zajmował takimi 
kwestiami, bo na pewno będzie trzeba prowadzić 
ekshumacje.
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Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o roz-
danie kart do głosowania, a państwa senatorów o wy-
pełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 
do głosowania tajnego? Rozumiem, że tak.

Bardzo proszę pana senatora sekretarza Marka 
Pęka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabe-
tycznym, nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś 
proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk, wrzucili do 
urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,

Powołany przez Sejm 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:

Taki obowiązek nakłada na mnie ustawa. Jest też 
specjalny pion powołany właśnie do takich działań.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Przekażę panu bardziej konkretne in-

formacje, bo nie chcę tutaj zabierać czasu.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Doktorze.
(Powołany przez Sejm prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosław Szarek: Dziękuję.)

(Głos z sali: Głosowanie…)
(Głos z sali: Nie ma kworum.)
(Senator Janina Sagatowska: Są wszyscy.)
Musimy przystąpić do głosowania.
Muszę ogłosić przerwę.
Proszę państwa, ogłaszam 15-minutową przerwę.
O godzinie 16.55 przystąpimy do głosowania taj-

nego.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 40  

do godziny 16 minut 55)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 

wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
zgody na powołanie Jarosława Szarka na stanowi-
sko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opie-
czętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam panów sekretarzy: pana senatora Rafała 
Ambrozika, pana senatora Waldemara Sługockiego 
i pana senatora Marka Pęka.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić 
tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której 
postawiono więcej niż jeden znak „x” albo nie posta-
wiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-
stwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą 
wrzucać karty do urny.

Następnie zostanie zarządzona przerwa, w trakcie 
której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia 
głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.
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(senator sekretarz M. Pęk) Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obli-

czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 17.12, czyli 10 
minut.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 02  
do godziny 17 minut 12)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-

go porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Protokół głosowania tajnego z dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zgody na powołanie Jarosława Szarka na 
stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, 
pan senator Rafał Ambrozik, pan senator Marek Pęk 
i pan senator Waldemar Sługocki, stwierdzają, że 
w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na powołanie 
Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oddano 78 głosów, w tym 
głosów ważnych 78. Za wyrażeniem zgody głosowało 
59 senatorów, przeciwko – 18 senatorów, wstrzymał 
się 1 senator. Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powo-
łanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
(Oklaski)

Bardzo proszę pana prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej o podejście do stołu. Chciałbym panu 
wręczyć tekst uchwały. (Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar 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,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
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(marszałek S. Karczewski) Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, ja bym 
chciał wiedzieć, czy pan minister uzasadniał, dla-
czego ustawa…

(Głos z sali: Nie słychać.)
(Głos z sali: Mikrofon.)
…procedowaliśmy… Ona zmieniała tę ustawę…
O teraz chyba słychać, tak?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już słychać, 

słychać.)
Bo ja włączyłem coś tam… Nie, ja mam włączone 

dobrze. Tak że…
Niedawno procedowaliśmy ustawę o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Wówczas w dyskusji mówiliśmy 
właśnie o spadku wartości nieruchomości, o tym, że 
będą kłopoty z kredytami. I wtenczas było mówione, że 
wspomniana kwestia nie będzie miała żadnego wpływu. 
Chciałbym się dowiedzieć, jak pan minister uzasadnił 
tak pilną potrzebę tak szybkiej nowelizacji. Dziękuję.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Mogę?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Myślę, że pan minister dokładnie uzasadni, dla-

czego… Było wyraźnie powiedziane, pamiętam, że 
jeśli zaistnieje taka potrzeba i wyjdzie to po anali-
zach wdrożenia wspomnianej ustawy, to będziemy 
skłonni natychmiast przejść do prac legislacyjnych 
i wprowadzić poprawki. Ja miałem okazję spotkać się 
razem z panem ministrem z bankowcami i rozmawia-
liśmy, i bankowcy pokazali, że wspomniana kwestia 
im bardzo przeszkadza. A chcę zwrócić uwagę, że to 
w Senacie wprowadziliśmy artykuł, w którym mowa, 
że do 30 a jest możliwość zwolnienia. To są akurat skut-
ki naszej poprawki. Można powiedzieć, że częściowo 
my, w Senacie, nie przewidzieliśmy konsekwencji, kie-
dy wprowadzaliśmy wspomniany zapis, że do 30 a…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja pamię-

tam procedowanie nad tamtą ustawą i dyskusję. 
Procedowaliśmy… Ile, miesiąc temu? …Nad tą bar-
dzo skomplikowaną ustawą. Mówi pan, że to Senat 
wprowadził zapis dotyczący tych 30 a. Ale czy były 
jakieś inne poprawki dotyczące tego areału?

o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 233, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 233 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczą-
ce uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lipca 2016 r. 
ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece.

Komisja obradowała w dniu 14 lipca i wnosi, aby 
Wysoki Sejm raczył przyjąć…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Senat! Senat, 
sorry.)

(Głosy z sali: Senat!)
Przepraszam. …Aby Wysoki Senat raczył przyjąć 

ustawę bez poprawek.
Na posiedzeniu naszej komisji nie było dysku-

sji w tej sprawie. Pan minister Jurgiel osobiście 
uczestniczył w posiedzeniu komisji, przedłożył 
informację, bardzo krótką, jako że ustawa ma 
w zasadzie 5 artykułów, mowa tam właściwie 
tylko o zmianie, o którą wnioskowaliśmy już wie-
lokrotnie na posiedzeniach komisji i w Sejmie. 
Chodzi mianowicie o to, żeby wyłączyć szcze-
gólnie art. 2a, w którym mowa o zapisie w hipo-
tece i wycenach. To zostało zrealizowane jakby 
na wniosek banków.

No i jeszcze jedna sprawa, która dotyczy do-
pisania tutaj… Szczególnie chodzi o parki na-
rodowe, które też chciały mieć tutaj możliwość 
pierwszeństwa. Tak że właściwie te dwa zapisy 
szczegółowe… Pozostałe kwestie to te związane 
z wniesionymi uwagami.

Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa chce zadać 
takie pytanie?

Pan senator Florek, bardzo proszę.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy?
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, nie wiem, czy to pytanie do pana 

sprawozdawcy, ale spróbuję.
Jeżeli chodzi o art. 1, to tam nastąpiło rozszerzenie 

o drogi wewnętrzne, i jest dodatkowy punkt, który 
mówi o nabyciu udziałów lub ich części we współwła-
sności nieruchomości, o których mowa w pkt 1 lit. b 
i c. Lit. c to właśnie te drogi wewnętrzne, i to zostało 
dodane, a lit. b mówi o powierzchniach mniejszych 
niż 0,3 ha. Tego przedtem nie było. Czy państwo uzu-
pełniacie ten zapis, korzystając z okazji, że dochodzi 
kwestia dróg wewnętrznych, i dodajecie również to 
nabycie udziałów w działkach o powierzchni mniej-
szej niż 0,3 ha? Czy to jest jakiś przypadek… Jakie 
jest uzasadnienie tego? Ale jeżeli to nie było poru-
szane w dyskusji, to oczywiście będzie to pytanie do 
pana ministra. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Nie było to tematem dyskusji. Senatorowie w ogó-

le nie pytali, uznali, że wszystko jest tak jasne, że 
przyjęli to bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora? 

Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Witam na posie-
dzeniu pana ministra Zbigniewa Babalskiego.

Panie Ministrze, chce pan skomentować? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Jednak tak.

To bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator 
Poślednik jako pierwszy, za chwileczkę będzie pan 
zadawał pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Oczywiście, było wnioskowane, że 1/2 ha, że 1 ha, 

że 2 ha… Ale wtedy nie wnosiliśmy zapisu, w któ-
rym była mowa o obciążeniu hipoteki. Nie było takiej 
poprawki, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby była 
mowa o tym zapisie. Zresztą on się znajdował i w po-
przedniej ustawie, akurat ten zapis o hipotece był 
chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, w poprzedniej…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
(Głos z sali: Są!)
A, nie widać pana tutaj, Panie Senatorze, prze-

praszam bardzo.
(Głos z sali: Ja zasłoniłem.)
Teraz już widzę.
Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pytanie jest 

o dodawany, a właściwie zmieniany ust. 6 w art. 4 
w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Tam tak 
naprawdę do pewnych wyłączeń dodawane są jeszcze 
spółki. Jest po prostu odwołanie, poszerzono jeszcze 
o spółki… To jest pewnego rodzaju rozmiękczenie 
ustawy. Czy to wynika z jakichś, nie wiem, procesów, 
które zarysowały się już po wprowadzeniu wspo-
mnianej ustawy w życie? Czy raczej traktujemy to 
jako przeoczenie, to znaczy miało tak być od począt-
ku? Bo tak naprawdę to w pewnym sensie nałożyli-
śmy kaganiec, postawiliśmy tamę i teraz zaczynamy 
to powoli rozmiękczać, coraz więcej wyjątków wpro-
wadzamy w tej ustawie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

Senator Jerzy Chróścikowski:

Nie było to przedmiotem dyskusji. Nie omawiali-
śmy tego szczegółowo, w związku z tym trudno mi 
się do tego odnieść. Proszę skierować to pytanie do 
pana ministra.
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno pytanie, pan senator Piotr Florek, 

i potem pan minister odpowie.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja powtórzę 

pytanie. Chodzi mi o to dopisanie w lit. c dróg we-
wnętrznych – co do czego oczywiście się zgadzam, 
bo to jest słuszne, te drogi wewnętrzne powinny być 
tu uwzględnione. Ale dopisano również drugi punkt 
w tym artykule, mówiący o nabyciu udziałów lub ich 
części we współwłasności nieruchomości, o których 
mowa w pkcie 1 lit. b i c. I tam chodzi o te wyłącze-
nia… A więc mam pytanie, jeżeli chodzi o te działki 
mniejsze od 0,3 ha. Po co tutaj wprowadzanie udziału 
w spółkach itd., gdy przecież ta powierzchnia została 
wykluczona z tej ustawy, ona tej ustawie nie podlega? 
Nie za bardzo rozumiem ten drugi punkt, który pań-
stwo dodajecie: „nabycia udziałów lub ich części”… 
i tam jest dopisany pkt 1 lit. b i c. Po co ta lit. b? Bo 
lit. c to jeszcze rozumiem. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pytania konkretne i krótkie.
Spółdzielnie – Panie Senatorze, nie na tym etapie. 

To jest zbyt krótki okres, żeby już w tej chwili po-
kusić się o zmiany tak daleko idące – co jednak nie 
wyklucza ich w przyszłości.

Akcje i udziały – w tej sprawie było pytanie 
od pana senatora. To nie jest rozszerzenie, Panie 
Senatorze, to było – przyznaję – moje przeoczenie. 
Ponieważ to dotyczy osób bliskich… I skoro zapisali-
śmy, że nieruchomość… spod nieruchomości… że ta 
ustawa nie dotyczy osób bliskich, to – żeby nie było 
zakłócenia takiej sytuacji, że ojcowizna i dziedzicze-
nie jest absolutnie rzeczą świętą – przy akcjach, tam, 
gdzie jest „nieruchomość rolna”, ma działać ta sama 
zasada. A więc to było przeoczenie.

Ustawa matka – jak ona działa? Ustawa matka 
właściwie potwierdza kierunek, który przyjęli-
śmy w Sejmie i który zaakceptowała Wysoka Izba 
w Senacie. Nie ma zastrzeżeń co do tych kwestii wąt-
pliwych, które pojawiały się i w Sejmie, i w Senacie, 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski: Stamtąd czy z miej-
sca?)

Tu, tu, to znaczy stamtąd trzeba tu…

Senator Marian Poślednik:

Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana mini-
stra związane z podniesieniem przez Krajową Radę 
Spółdzielczą problemu nabywania gruntów od człon-
ków spółdzielni przez samą spółdzielnię. Rada pod-
nosi, że warto by było znieść w tym zakresie prawo 
pierwokupu agencji nieruchomości na podobnych 
zasadach, jak to ma miejsce w przypadku dziedzi-
czenia gruntów. 

Czy pan minister podziela taki sposób widzenia 
rozwiązania problemu nabywania przez spółdzielnię 
gruntów od swoich członków i popiera zniesienie tego 
prawa pierwokupu? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pierwsze 

pytanie to powtórzenie pytania, które kierowałem 
do pana senatora sprawozdawcy. W pewnym sensie 
jeden z tych dodawanych przepisów rozmiękcza… 
To znaczy rozmiękcza… No, idzie w przeciwnym 
kierunku niż cała ustawa. Mianowicie – chcę, żeby to 
było jasne – od prawa pierwokupu, które przysługuje 
agencji, są pewne wyjątki, i liczba tych wyjątków 
jest zwiększana. To traktuję w ten sposób, że idzie 
to w przeciwnym kierunku niż ustawa pierwotna. 
Pytanie: dlaczego?

I 2 pytania natury ogólnej, związane właściwie 
z ustawą matką, ale myślę, że wszyscy będziemy 
chcieli wiedzieć, jak ta ustawa pierwotna działa.

Były dość duże obawy – ale nie u nas, przyznam, 
nie w tym gronie, chociaż po drugiej stronie były 
wyrażane – że przepis o tym, że kościoły i związ-
ki wyznaniowe są wyłączone z rygorów tej ustawy, 
będzie wykorzystywany. Czy rzeczywiście tak jest? 
Jest mniej więcej 2,5 miesiąca po wprowadzeniu tej 
ustawy w życie. Czy rzeczywiście dochodzą do pana 
ministra sygnały, że kościoły czy związki wyznanio-
we nadużywają tej ustawy do jakichś niecnych celów?

I następna kwestia. Jak tak w ogólności działa 
ustawa? Czy rzeczywiście zostało zablokowane… 
No, obrót ziemią nie… w szarej strefie, tak to określę.
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(sekretarz stanu Z. Babalski) liby tę ziemię dzierżawioną w tej chwili przez spółki, 
wydzierżawić. 

Pytanie jest takie: jak pan minister uważa, jak 
powinna działać agencja w tym wypadku? Pytam 
o to, dlatego że w odpowiedzi znalazłem taki oto 
passus: możliwe jest wydzierżawianie ziemi spółkom 
nawet na 8 lat, do 8 lat. Ja rozumiem, że rolnikom 
indywidualnym można przedłużyć tę dzierżawę do 
15 lat, gospodarstwu indywidualnemu. Ale dlaczego 
spółkom? Zwłaszcza że na ogół to są spółki z kapita-
łem zagranicznym.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski:
Odpowiedź jest prosta, Panie Senatorze: ponieważ 

programy operacyjne, które wchodzą i będą trwały 
do 2020 r… Najdłuższy program trwa 7 lat, ale zo-
stawiamy sobie 1 rok na rozliczenie się z tego progra-
mu. Jeśli wejdzie się w taki program, to trzeba dać 
szanse zrealizować ten program wszystkim, nawet 
spółce. I dlatego to jest 8 lat. W przypadku rolników 
indywidualnych przyjęliśmy dwa warianty: 10 lat 
i 15 lat z możliwością przedłużenia. Jeśli spółka nie 
wchodzi w program, a jest zapotrzebowanie na daną 
ziemię i kończy się umowa dzierżawy, agencja ma 
prawo nie przedłużyć umowy bądź wyłączyć… Ale 
zazwyczaj przedłuża, jeżeli spółka wywiązywała się 
należycie z podpisanej umowy, należycie realizowała 
jej zapisy. Staramy się traktować wszystkie podmioty 
na tym rynku w sposób równy. Powtarzam, jeśli to 
jest duży obszar ziemi, a jest zapotrzebowanie rolni-
ków indywidualnych w tym zakresie, może nastąpić 
wyłączenie gruntów – wówczas przejmie je agencja, 
natychmiast podzieli działki i wystawi do dzierżawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Zapytam o te programy, o których pan mówi. Będą 
one realizowane w myśl zasady: n+3. Do tego 5 lat 
trwałość… To daje 8, zgadza się. Ale nie zgadza się 

czyli że zablokujemy obrót ziemią, że spowodujemy 
drastyczny spadek cen… Nie ma takiej sytuacji. Być 
może minął jeszcze zbyt krótki okres, bo tak napraw-
dę to dopiero 2 miesiące i 7 dni od momentu, kiedy 
ta ustawa… Przepraszam, 2 miesiące i… Dzisiaj jest 
21 lipca, więc to jest maj, czerwiec i lipiec… 2 mie-
siące i 21 dni. Na dzisiaj nie mamy sygnałów – poza 
tymi, które pojawiły się tak naprawdę 11 maja, a więc 
to było 11 dni i… Celowo tak precyzyjnie mówię 
o tych datach. A więc 11 dni po wejściu w życie tej 
ustawy były sygnały o kłopotach z udzielaniem kre-
dytów, a tak naprawdę z zabezpieczaniem tych kre-
dytów, jeśli chodzi o nieruchomości rolne. A więc na 
dzisiaj, po tak krótkim okresie, ta ustawa potwierdza, 
że główny cel, który chcieliśmy osiągnąć, a więc za-
hamowanie niekontrolowanego handlu ziemią będącą 
w zasobach nieruchomości rolnych, we własności 
Skarbu Państwa, został absolutnie osiągnięty, ten han-
del opanowano i ziemia państwowa jest udostępniana 
na polskiej wsi, rolnikom, w drodze dzierżawy.

I ostatnia kwestia – drogi wewnętrzne. Na to zwró-
cili nam uwagę przy okazji tej nowelizacji ustawy 
notariusze. Dla nich jest to sprawa porządkowa, je-
śli chodzi o nieruchomości rolne, które są drogami, 
i chodzi o to, żeby to też wyłączyć. I to jest wszystko. 
Czyli to tylko sprawa interpretacji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński dopytuje.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Jeszcze jedna kwestia, ona jest być może luźno 

związana z tą ustawą, ale chcę, żeby wybrzmiała tutaj, 
na plenarce.

Otóż ja w jednym ze swoich oświadczeń skie-
rowanych do państwa zwróciłem uwagę na proces, 
który w tej chwili przebiega i który przynajmniej 
ja zaobserwowałem w dwóch przypadkach. Jestem 
z Opolszczyzny – dodam to, żeby było jasne. A mia-
nowicie spółki, które za poprzedniej władzy – a była 
ona dość, nazwałbym to, liberalna w tym zakresie 
– uzyskały władztwo nad ziemią, żeby było jasne 
dodam, że w postaci dzierżawy, starają się teraz te 
umowy dzierżawy przedłużyć na dość długi okres, 
licząc oczywiście na to, że w ciągu tego okresu zmieni 
się władza polityczna, a gdy zmieni się władza poli-
tyczna, zostaną rozluźnione rygory dotyczące obrotu 
ziemią i one, posiadając faktycznie tę ziemię, będą 
mogły potem łatwiej ją wykupić. A jednocześnie są 
takie miejsca, w których rolnicy indywidualni chcie-
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dzą, że zmiana, o której pan mówił, że zadziałała… 
Pewno, że zadziałała, bo jeżeli chodzi o grunty, które 
są w zasobach agencji… Tak, zadziałała, ale bardzo 
szeroko – ona wstrzymała obrót nieruchomościami 
rolnymi w Polsce. Dlaczego? Ustawa mówi, że nie-
ruchomości rolne może kupić tylko rolnik, chyba że 
w planie zagospodarowania przestrzennego są one 
zapisane na inne cele. W związku z tym, że plany 
zagospodarowania w Polsce obejmują, jak państwo 
wiecie, około 28% powierzchni kraju… No, tych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dużo nie ma. 
Z góry było zatem wiadomo, że obrót będzie zmniej-
szony, ograniczony. I rolnicy się na to skarżą. Co jest 
efektem tego? Oczywiście efektem tego jest spadek 
wartości nieruchomości. Bo jeżeli jest ograniczony 
obrót, mniej się sprzedaje, nie ma ruchu na rynku, 
to znaczy, że ceny nieruchomości zaczynają spadać. 
A jak zaczynają spadać ceny nieruchomości… Na 
pewno dzisiaj trudno to ocenić, bo minęło niedużo 
czasu, więc dokładnych danych jeszcze mieć nie bę-
dziemy. Ale jestem przekonany, Panie Ministrze, że za 
2 albo 3 miesiące znowu się spotkamy. Nie ulega dla 
mnie żadnej wątpliwości, że to się będzie powtarzać. 
Jednak nie wiem, czy to jest dobra metoda – przyjmo-
wać ustawę, a potem co chwilę ją poprawiać. Nie na 
tym polega procedowanie ustaw. Powinniśmy, jeżeli 
coś uchwalamy… Musi pan pamiętać, że szczegól-
nie w przypadku nowej ustawy jest ważne, żeby ona 
przynajmniej przez rok funkcjonowała, zanim będzie-
my ją oceniać. Jestem przekonany, Panie Ministrze, 
i przypomnę to panu za 2, 3 miesiące, jak się znowu 
spotkamy i znowu będziemy mówić, że zahamowały 
się inwestycje, przede wszystkim na terenie miast, że 
rolnicy mają kłopot, jeżeli chodzi o inwestycje z kre-
dytami… Miejmy nadzieję, że ta zmiana, za którą 
oczywiście jesteśmy, ja też, poprawi sytuację. Trzeba 
ją poprzeć. Jednak ona niedużo zmieni, bo cała ustawa 
jest kiepska, zła i ona blokuje obrót nieruchomościa-
mi rolnymi. I na pewno przyjdzie taki czas, kiedy 
będziemy przeprowadzać większą nowelizację tej 
ustawy. Dzisiaj wiemy, że już po 2 czy 3 tygodniach, 
co jest zaskakujące, tak jak pan minister powiedział, 
rozpoczęły się rozmowy z bankami. Można to było 
przewidzieć. Dyskutowaliśmy tutaj o tym, że do tego 
dojdzie, bo banki – i wierzyciele, i wszystkie inne 
– wymagają, żeby zabezpieczenie hipoteczne było 
właściwe. Pewnie jeszcze zacznie się… Na razie nie 
było żadnych podziałów nieruchomości itd., a kiedy 
zacznie się mówić o hipotece, o dzieleniu, o hipotece 
łącznej itd., to pojawią się następne problemy.

Teraz z kolei sprawa, o której wspominałem, do-
tycząca… Nie za bardzo to rozumiem, pan minister 
też mi tutaj nie odpowiedział. Chodziło mi o grunty 
do 0,3 ha. One zostały wyłączone, a teraz mówimy 
też o wyłączeniu akcji i udziałów w tych gruntach. 
Skoro one są wyłączone, to moim zdaniem akurat 

to, że będą realizowane do roku 2020, bo będą reali-
zowane do roku 2023 zgodnie z tą zasadą n+3 plus. 
I znów 5 lat, trwałość… Czyli de facto do roku 2028. 
Bardzo dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski:
Podzielam, Panie Senatorze… Dziękuję panu za 

bardzo dokładne wyliczenie, ale zostanę przy swoim. 
Program, który jest opisany we wspólnej polityce 
rolnej, ma określony czas funkcjonowania. Natomiast 
te lata, które pan dołożył… Tak, przyjmuję to. To, co 
pan przekazał, też jest zgodne z prawdą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski: Dziękuję, Pani 
Marszałek. Dziękuję Wysokiej Izbie.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Florka. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Pan minister powiedział… 2 miesiące i 21 dni minęło 
od czasu, kiedy procedowaliśmy nad ustawą o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Pamiętam, że wtedy bar-
dzo szeroko dyskutowaliśmy na temat tej ustawy. 
Przypominam sobie też, jeżeli chodzi o to, co pan 
minister przed chwilą mówił, o to odkupienie udzia-
łów, o włączenie osób bliskich… Jestem przekonany, 
ale jeszcze to sprawdzę, że o tym też mówiliśmy, 
o tym, że takie wyłączenia powinny być. Pan minister 
twierdzi, że nie, ale ja jestem raczej przekonany, że 
na ten temat mówiliśmy.

Panie Ministrze, minęło niewiele czasu, a do na-
szych biur – nie wiem, czy do wszystkich, ale do 
mojego na pewno – zgłaszają się osoby, które twier-

(senator W. Sługocki)
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(senator P. Florek) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski: Może odniosę się 
do… Jedno zdanie.)

Oczywiście, Panie Ministrze, bardzo proszę.
(Głos z sali: Jeżeli można, Pani Marszałek…)
Czas na pytania był wcześniej, pan senator z tego 

czasu nie skorzystał.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski:
Od razu odpowiem pytanie pana senato-

ra Napieralskiego. Właśnie tę przeszkodę, Panie 
Senatorze, usunęliśmy czy usuwamy w tej noweli-
zacji ustawy. To jest kwestia art. 68 ust. 2a o księgach 
wieczystych i hipotece. Wracamy do stanu sprzed 
30 kwietnia: pożyczkobiorca będzie ustalał z bankiem 
wysokość zabezpieczenia, która będzie zapisana na 
hipotece. Tak było do tej pory. My chcieliśmy ochro-
nić pożyczkobiorcę przed nadmiernym wpisem. Bo 
dochodziło czasami do 3-krotnej wartości, podwyż-
szonej 3-krotnej wartości zapisu w księdze wieczy-
stej. Dopiero 11 maja banki dały nam sygnał, że mają 
z tym problem. Ustawa weszła w życie 30 kwietnia. 
A chcę państwu przypomnieć, że niektórzy z pań-
stwa, Panie i Panowie Senatorowie, ten zapis przyjęli 
w sierpniu 2015 r. My go po prostu przenieśliśmy, 
uznając, że to zabezpieczenie będzie skuteczne przede 
wszystkim dla rolników, tak żeby niepotrzebnie nie 
podwyższać wartości hipoteki.

I sprawa dotycząca… Ja powiedziałem „akcje 
i udziały”, Panie Senatorze – to do pana senatora 
Florka – i to było moje przeoczenie, nie Senatu, więc 
ja nie mam pretensji do Senatu. To było po prostu moje 
przeoczenie na etapie legislacji odnośnie do tego, że 
powinniśmy zachować równe warunki, zarówno jeśli 
chodzi o nieruchomości, jak i w spółkach, tam, gdzie 
są akcje i udziały; osoby bliskie nie powinny mieć 
z tym problemów. Co do, powiedzmy, opinii, czy 
ustawa jest zła czy dobra, to mamy tutaj różne opinie. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 239, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 239 A.

Proszę sprawozdawcę połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 

ten zapis jest w tej ustawie zbędny,  niepotrzebny. 
Dotyczy lit. b, o ile pamiętam, bo lit. c to są te grunty 
na drogi. No, ale nie chcę już w to wnikać, trzeba 
poddać to analizie.

Reasumując, mogę powiedzieć, że to, co było 
do przewidzenia, ma miejsce. Niestety, ale może-
my stwierdzić, że ta ustawa źle wpłynęła na obrót 
nieruchomości, że źle wpłynęła na rolników, bo jak 
rolnik nie może wziąć kredytu i nie może się rozwi-
jać… A ona w pewien sposób ogranicza, bo mamy 
mniejszą wartość nieruchomości. Sprawa hipotek 
to jest jeszcze inna kwestia, ale też istotna, ważna. 
A więc mogę tylko powiedzieć tyle: szkoda, Panie 
Ministrze, szkoda, że tak szybko musimy wracać do 
tej ustawy. Jestem przekonany, że nie po raz ostatni. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę senatora Grzegorza 

Napieralskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
To nie tyle głos w dyskusji, co raczej pytanie. Czy 

mógłbym pana ministra prosić, żeby pan się odniósł 
do takiej informacji… Jeżeli dobrze pamiętam, to 
6 lipca tego roku „Rzeczpospolita” opublikowała 
bardzo duży artykuł, który tak naprawdę pokazuje 
bardzo duży problem rolników, jaki się pojawił. A ten 
problem ma polegać na tym, tak jak eksperci bardzo 
jasno i czytelnie pokazują, że dzięki tym zmianom, 
które wprowadziliście, jest dzisiaj zagrożenie, że 
rolnik może nie otrzymać wysokiego kredytu. To 
wszystko, co się dzieje z jego ziemią, nie wystarczy, 
aby dostał wysoki kredyt na inwestycje, na zakup tej 
ziemi. Czy pan minister mógłby odnieść się do tego 
artykułu i powiedzieć, czy to jest prawda? A jeżeli to 
nie jest prawda, to jakie są tak naprawdę prawdziwe 
zapisy ustawy? Jakie można podać przykłady tego, 
że eksperci, którzy przygotowali ten dokument, nie 
mają racji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

(wicemarszałek M. Koc) Czy państwo senatorowie mają pytania do pana 
ministra? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tekst ustawy zwarty jest w druku nr 226, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 226 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach sta-

nu cywilnego. Celem ustawy jest uporządkowanie 
pracy urzędów stanu cywilnego – to jest główny cel 
–poprzez poszerzenie uprawnień do przenoszenia do 
rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w pa-
pierowych księgach stanu cywilnego. To jest jeden 
z elementów ustawy. O co dokładnie chodzi? Istnieje 
wąskie gardło, ponieważ na mocy obecnie obowiązu-
jących przepisów uprawnienia do przenoszenia aktów 
w systemach informatycznych posiadają wyłącznie 
kierownicy urzędów stanu cywilnego. Skala koniecz-
ności dokonywania zmian w bazach danych jest tak 
duża, że, tak jak powiedziałem na wstępie, powstaje 
wąskie gardło. Stąd też przepisy ustawy zostają po-
szerzone o możliwość upoważnienia pracowników 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego do doko-
nywania czynności stricte technicznych w systemie 
informatycznym.

Projekt zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego 
rozszerza uprawnienia kierownika do unieważnia-
nia aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo 
zdarzenie, a błędnie zarejestrowanych z przyczyn 
technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastoso-
wania funkcjonalności rejestru.

Kolejnym elementem noweli jest poszerzenie 
uprawnień wojewody związanych z unieważnieniem 
aktu stanu cywilnego w drodze decyzji administra-
cyjnej w momencie, gdy w rejestrze stanu cywilne-
go, z innych powodów niż niewłaściwe zastosowanie 
funkcjonalności rejestru stanu cywilnego, zarejestro-
wano kilka aktów.

Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, senatora 
Jacka Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Pani Marszałek! Panie, Panowie Senatorowie!
Zmiana dotyczy ustawy o działach administracji 

rządowej. Jest jedna główna zmiana, dotyczy ona 
działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowa-
nie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Zmiana ta 
polega na dookreśleniu, że w zakresie spraw nale-
żących do tego działu znajdą się sprawy związane 
z rewitalizacją, a nie tylko rewitalizacją budownic-
twa, jak to było do tej pory. Dokonaliśmy również 
zmian w tej ustawie w listopadzie zeszłego roku i te 
zmiany z listopada oraz obecna zmiana powodują 
potrzebę formalnych zmian w 56 innych ustawach, 
i to jest również czynione. To przedłożenie powoduje 
również 2 zmiany w zakresie ustalenia organu właści-
wego do wydawania danego rozporządzenia; chodzi 
tu o 2 rozporządzenia. Pierwsze z nich to rozporzą-
dzenie w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 
cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok. 
I wskazuje się ministra zdrowia jako właściwego, on 
ma konsultować się co do wydawania tego rozpo-
rządzenia z ministrem budownictwa i z ministrem 
ochrony środowiska. I druga zmiana: wskazuje się 
ministra spraw wewnętrznych, a nie, jak do tej pory, 
ministra budownictwa jako kompetentnego do wy-
dawania rozporządzenia w sprawach bezpieczeństwa 
imprez masowych. Komisja proponuje głosować za 
tą ustawą, 9 senatorów było za, 5 – przeciw, nikt się 
nie wstrzymał.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pan minister 
Tomasz Żuchowski?

(Głos z sali: Nie.)
Bardzo dziękuję.
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urzędy stanu cywilnego, w szczególności od 1 wrze-
śnia 2015 r., kiedy skończył się okres przejściowy 
związany z wdrażaniem nowego Systemu Rejestrów 
Państwowych i nowej ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego. Do ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wpływały interwencje zarówno od samorzą-
dów, od obywateli, od związków samorządowych, jak 
i od np. rzecznika praw obywatelskich wskazujące, 
że na chociażby odpis skrócony aktu zgonu, który 
pierwotnie wydawany był prawie od ręki, obecnie 
można oczekiwać 4, 6, 8 tygodni. Takie interwencje 
wpływały już w listopadzie, w grudniu roku 2015.

Jedną z części rozwiązania tego problemu jest pro-
cedowany obecnie projekt ustawy, który odpowiada 
na postulaty w szczególności środowiska samorzą-
dowców z dużych ośrodków miejskich. Dlaczego? 
Dlatego, że wprowadzony w roku 2014 scentralizo-
wany System Rejestrów Państwowych i wprowadzo-
ne w ubiegłym roku odmiejscowienie pozyskiwania 
odpisów z urzędów stanu cywilnego, a więc taka 
możliwość, że niezależnie od miejsca zamieszkania, 
zameldowania można złożyć wniosek i uzyskać od-
pis w tym urzędzie, który jest najbliżej obywatela, 
mogą być oceniane, i zwykle są, z całą pewnością 
pozytywnie, ale wiążą się też z ponadnormatywnym 
obciążeniem pracą tych wszystkich urzędów znajdu-
jących się w największych metropoliach, w których 
ogniskuje się życie obywateli, życie Polaków.

Jednocześnie w przypadku tego procesu, który na-
leży ocenić pozytywnie, zaistniało wiele mankamen-
tów związanych ze sposobem i procedurą jego wdra-
żania. Jednym z takich mankamentów było chociażby 
nieprzeprowadzenie tzw. migracji danych, przede 
wszystkim z systemów informatycznych wspoma-
gających prace urzędów stanu cywilnego w znacznej 
części dużych ośrodków miejskich, w których zgro-
madzona była istotna ilość zdigitalizowanych aktów 
stanu cywilnego. Nie przeprowadzono ich przeniesie-
nia, a więc właśnie migracji do nowego scentralizo-
wanego rejestru. Tym obowiązkiem obarczono urzęd-
ników urzędów stanu cywilnego, co doprowadziło 
do sytuacji, że obecnie, według naszych szacunków, 
poziom zapełnienia Bazy Usług Stanu Cywilnego 
aktami z lat 1946–2013 wynosi niespełna 2% i na jej 
zapełnienie potrzeba kolejnych 30 lat.

Proponujemy zatem w zakresie właściwości mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji szereg 
ułatwień, które – także w ocenia środowiska samo-
rządowego – usprawnią prace urzędów i przyspieszą 
obsługę obywateli. Projekt spotkał się z ogromnie 
pozytywnym przyjęciem zarówno jeżeli chodzi o śro-
dowisko samorządowe, jak i Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, był i jest pozytywnie 
oceniany.

Jakie zmiany proponujemy w tym projekcie? Po 
pierwsze, proponujemy takie usprawnienie, które 

Ponadto, jeśli chodzi o takie ważniejsze i istotniej-
sze zmiany w ustawie, należy podkreślić, że przyjęte 
rozwiązania umożliwiają kierownikowi urzędu stanu 
cywilnego wydawanie odpisów aktów stanu cywilne-
go sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wy-
korzystaniem danych zamieszczonych w aplikacjach 
wspierających rejestrację stanu cywilnego.

Na posiedzeniu komisji odbyła się niezbyt dłu-
ga debata. Nikt nie składał poprawek do projektu 
ustawy. Ustawa została jednogłośnie zaaprobowana 
przez komisję.

W imieniu członków komisji proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest dzisiaj z nami pan minister Tomasz 
Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym przede wszystkim podziękować, za-

równo pani marszałek, jak i szanownym paniom 
i panom senatorom, za włączenie tego punktu do 
porządku posiedzenia.

Jest to niezwykle istotny i oczekiwany projekt 
ustawy, oczekiwany przez środowiska samorządo-
we i obywateli w całym kraju. Dlaczego? Dlatego, 
że jest on odpowiedzią na postulaty zarówno śro-
dowiska samorządowego, środowiska urzędników 
stanu cywilnego, jak i innych organów oraz Polaków, 
którzy wielokrotnie zwracali się do ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, wskazując istotne 
wydłużenie czasu obsługi w zakresie pozyskiwa-
nia, uzyskiwania dokumentów wystawianych przez 

(senator sprawozdawca A. Grabowski)
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(podsekretarz stanu T. Zdzikot) Co jeszcze? Proponujemy wprowadzenie 2 nowych 
trybów… właściwie to rozszerzenie 1 i wprowadzenie 
nowego trybu unieważniania aktów stanu cywilne-
go. Pierwszy to rozszerzenie uprawnień wojewody, 
który będzie mógł unieważniać akty w przypadku 
ich powielenia dla tej samej czynności; to się zdarza.

Drugi tryb dotyczy umożliwienia kierownikowi 
urzędu stanu cywilnego unieważniania tych aktów 
w systemie, które powstały na skutek usterki, błędu 
technicznego, niewłaściwego zastosowania aplika-
cji albo zawierają takie błędy. Co ważne, chcemy, 
aby to unieważnienie mogło następować w wyni-
ku czynności materialno-technicznej, a nie decyzji 
administracyjnej. To będzie szybsze, skuteczniejsze 
rozwiązanie.

Wreszcie chcemy, spełniając oczekiwania środowi-
ska samorządowego, wydłużyć czas na wprowadzenie 
do rejestru tych aktów, które zostały sporządzone 
w papierowych księgach w okresie przejściowym od 
marca do sierpnia 2015 r., do 1 września 2021 r., to 
także 5-letni okres. Ma to na celu też odblokowanie 
i pewną priorytetyzację pracy urzędu stanu cywil-
nego, jeśli chodzi o załatwianie kwestii formalnych, 
wprowadzanie danych, obsługę obywateli i jej przy-
spieszenie. To były najistotniejsze zmiany, jakie pro-
ponujemy.

Komplementarne do naszego projektu są prace 
prowadzone przede wszystkim przez Ministerstwo 
Cyfryzacji we współpracy z MSWiA nad procesem 
migracji danych, zasileniem bazy danych usług 
urzędu stanu cywilnego, zwłaszcza rekordami zgro-
madzonymi w aplikacjach wspierających, a w dal-
szej kolejności zapewne także tymi, które zostały 
zgromadzone w księgach papierowych. Mam na-
dzieję, że wspólne prace doprowadzą do tego, że 
problem z zablokowaniem funkcjonalnym urzędu 
stanu cywilnego zostanie rozwiązany. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Senator Dowhan.)
Głos zabierze pan senator Robert Dowhan. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

może się wydawać drobne, ale wbrew pozorom takie 
nie jest, takie rozwiązanie, które pozwala kierow-
nikowi urzędu stanu cywilnego na upoważnienie 
pracowników podległego mu urzędu do przenosze-
nia aktów do nowej Bazy Usług Stanu Cywilnego. 
Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w chwi-
li obecnej w wypadku wprowadzenia aktu stanu 
cywilnego do nowego rejestru wymagane jest po-
twierdzenie tej czynności przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego albo jego zastępcę. Wymaga to 
kilkukrotnego wbicia w systemie informatycznym 
odpowiednich kodów, zatwierdzenia tych czynności. 
Musi tego dokonać kierownik albo jego zastępca, 
nie może on do tego upoważnić pracownika. Jeśli 
weźmie się pod uwagę, że miesięcznie przenoszo-
nych jest około 360 tysięcy aktów stanu cywilnego, 
to w sposób jednoznaczny wskazuje to, jak duże 
jest przeciążenie pracą tej wąskiej grupy osób. My 
chcemy umożliwić, ażeby były stosowne uprawnie-
nia, ażeby kierownik mógł zdecydować o tym, że 
upoważni do wykonywania tych czynności swoich 
pracowników, tych, którzy w jego ocenie posiadają 
stosowną wiedzę, kompetencje, doświadczanie. To 
pierwsza zmiana, która z całą pewnością przyspie-
szy obsługę.

Druga zmiana to umożliwienie – nie zobo-
wiązanie – tego, ażeby w pewnych określonych 
sytuacjach można było wydawać odpisy z apli-
kacji wspierających, które do tej pory, a więc do 
września 2015 r., wspomagały pracę urzędu stanu 
cywilnego, zwłaszcza w dużych ośrodkach. Bo 
przede wszystkim tam one działały, tam w du-
żej mierze są zapełnione aktami stanu cywilne-
go. Decyzją, która zapadła w ubiegłym roku, od 
1 września 2015 r. urzędnicy nie mogą korzystać 
z aplikacji wspierających, mimo że one dalej są 
w dyspozycji urzędów. Więc urzędnik, mając na 
biurku komputer, w którym są zgromadzone akty, 
nie może wydać odpisu, tylko musi przeprowadzić 
tę operację za pomocą migracji, obecnego syste-
mu, zatwierdzenia przez kierownika. Ten proces 
się wydłuża.

Chcemy dać dużym ośrodkom możliwość – 
wszystkim urzędnikom, ale zakładamy, że skorzystają 
z niej zwłaszcza duże ośrodki, duże urzędy – wyda-
wania przez określony czas odpisów z aplikacji wspie-
rających. Chcemy, żeby w sytuacji, w której nie jest 
wymagane wprowadzenie do aktu poprawek, zmian, 
dodatkowych wzmianek, było to możliwe w określo-
nym czasie, w ciągu 5 lat. W projekcie ustawy jest 
określona konkretna data, 1 września 2021 r. Chcemy, 
żeby do tego czasu była taka możliwość. Po prostu 
chcemy, ażeby nie było już tak, że na odpis aktu zgonu 
czeka się 6–8 tygodni.
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Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
6 lipca 2016 r. ustawie o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji.

19 lipca połączone komisje rozpatrzyły przed-
łożony projekt ustawy, którego celem jest optyma-
lizacja korzystania ze środków zgromadzonych na 
rachunku Funduszu Reprywatyzacji. W następ-
stwie znowelizowanej ustawy właśnie ze środków 
zgromadzonych na rachunku funduszu jako reali-
zacja porozumienia zawartego przez ministra wła-
ściwego do spraw skarbu państwa oraz jednostkę 
samorządu terytorialnego będzie mogła być udzie-
lana dotacja celowa na rzecz takiej jednostki, prze-
znaczona na dofinansowanie zaspokajania przez 
jednostkę roszczeń byłych właścicieli mienia prze-
jętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez 
wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikają-
cych z prawomocnych wyroków i ugód sądowych. 
Dotacja będzie mogła być udzielona, jeżeli pozwoli 
na to stan środków finansowych zgromadzonych na 
rachunku funduszu oraz jeśli jednostka samorzą-
du terytorialnego wykaże szczególne okoliczno-
ści uzasadniające udzielenie dotacji. W projekcie 
ustawy również wskazuje się, że łączna wysokość 
dotacji celowych z tego tytułu udzielanych w roku 
budżetowym nie będzie mogła być wyższa niż 
200 milionów zł.

Jednocześnie w zapisach ustawodawca uchyla 
przepis, który umożliwia udzielanie m.st. Warszawie 
w 2016 r. ze środków zgromadzonych w funduszu 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 215 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami.

Ponadto w nowelizowanej ustawie ustawodawca 
dodaje propozycję, która umożliwi przeznaczenie 
środków zgromadzonych na rachunku funduszu na 
sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa akcji 
spółek publicznych.

W tej ustawie dodaje się również przepis zabezpie-
czający przed nadmiernym uszczupleniem środków 
zgromadzonych na rachunku funduszu, przewidu-
jący, że stan tych środków nie może być niższy niż 
dwukrotność wydatków z funduszu poniesionych 

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym pogratulować szybkości, bo program, 

który został wdrożony we wrześniu – jak sam pan 
przyznał, ale też przede wszystkim jak odczuli to pra-
cownicy i ludzie, którzy chcieli skorzystać z szeregu 
usług – nie spełniał wymogów i był ograniczony do 
kompetencji chociażby kilku osób.

Ja na siódmym posiedzeniu Senatu IX kadencji 
w pamiętną noc 31 grudnia, może nie noc, ale wie-
czór, kiedy prawie spędziliśmy na tej sali Sylwestra, 
złożyłem oświadczenie i cieszę się bardzo, że wiele 
spraw poruszonych w tym oświadczeniu dziś znalazło 
swoje miejsce w ustawie. Ja napisałem wtedy, że od 
dłuższego czasu urzędy stanu cywilnego w Polsce 
korzystają z oprogramowania, którego działanie spo-
walnia wydawanie stosownych dokumentów, benefi-
cjenci nie mogą otrzymać wydawanego dokumentu 
na miejscu w urzędzie ze względu na liczne błędy 
występujące w systemie informatycznym dostarcza-
nym przez rząd, te zaległości z dnia na dzień rosną, 
na niektóre dokumenty trzeba czekać nawet kilka 
tygodni. Takie niestety były fakty i one potwierdzały 
się praktycznie w całej Polsce.

Stosownym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby 
przede wszystkim zwiększenie uprawnień pracow-
ników urzędów na szczeblu lokalnym w zakresie 
wydawania dokumentów. Procedura wysyłania do-
kumentów do centralnej bazy, w której muszą być 
one zatwierdzone przez kierowników USC lub ich 
zastępców, dodatkowo wydłuża drogę obiegu doku-
mentów. Zatrzymanie ich opóźnia wydawanie sto-
sownych aktów prawnych itd., itd.

Chciałbym tylko podziękować i pogratulować. 
Cieszę się, że składane oświadczenia też znajdują 
gdzieś odzew i ministerstwo z tego typu rozwiązań, 
podpowiedzi czy naszych dobrych rad korzysta. 
Dziękuję bardzo. Oczywiście będziemy głosować za.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 232, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 232 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu 
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) ków funduszu. Według ministerstwa wartość majątku 
– gdyby tak to ocenić – który został przejęty przez 
Skarb Państwa, sięga prawie 800 miliardów zł czy 
około 800 miliardów zł, dlatego wyodrębniona kwota 
w wysokości prawie 5 miliardów zł jest potrzebna na 
obsługę roszczeń z tego tytułu.

Na posiedzeniu komisji przedstawiciel Związku 
Powiatów Polskich podkreślił, że ustawa jest bardzo 
dobra i wyraził pewne zaniepokojenie związane ze 
zmniejszeniem środków na zaspokojenie potrzeb m. 
st. Warszawy. Senator Termiński wraz z senatorem 
Augustynem wnieśli 2 poprawki, wnioski mniejszo-
ści, ale o tym powie sprawozdawca mniejszości. Pan 
senator Florek podkreślił, że dotacje do samorzą-
dów to dobry kierunek, dlatego chociaż z niektórymi 
zapisami się nie zgadza, generalnie ustawę popiera. 
Myślę, że taka była intencja, Panie Senatorze, pana 
wypowiedzi.

Reasumując, pragnę Wysokiej Izbie przedstawić 
wniosek komisji, aby Wysoka Izba raczyła przyjąć 
ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Dziękuję panu przewodniczącemu Gawędzie za 

rzeczywiście bardzo rzetelne przedstawienie prze-
biegu posiedzenia komisji, co ułatwia mi zadanie, bo 
w znacznym stopniu mnie pan wyręczył. 

Rzeczywiście, jak niektórzy pamiętają, już w cza-
sie debaty budżetowej – i na posiedzeniu komisji, 
i w czasie debaty plenarnej – zwracałem uwagę, że 
bardzo wzrosły wypłaty z Funduszu Reprywatyzacji. 
Wyrażałem obawę, że jeśli one w dalszym ciągu będą 
rosły w takim tempie, to tego funduszu starczy nam 
na bardzo krótko. I że trzeba myśleć o tym, w jaki 
sposób państwo polskie odpowie na ten narastający 
problem. Te przepowiednie, które pamiętamy z lat, 
kiedy toczyły się prace nad ustawą o reprywatyzacji 
– mówiono wtedy, że nieprzyjęcie tej ustawy może 
doprowadzić polski budżet do ruiny – zdają się bliskie 
spełnienia. To jest wielkie wyzwanie dla budżetu, dla 
każdego rządu, jakikolwiek by on był, dlatego że te 
ciągnące się latami procesy dobiegają końca. I orze-
czenia nie dotyczą drobnej części majątku, co mogło-
by mieć miejsce, gdybyśmy ustawę reprywatyzacyjną 
zakwestionowaną przez prezydenta Kwaśniewskiego 

w poprzednim roku budżetowym w związku z za-
spokajaniem roszczeń byłych właścicieli.

Do ustawy dodaje się również przepis, który 
umożliwi w roku 2016 przeznaczenie środków zgro-
madzonych na rachunku funduszu na podwyższenie 
kapitału zakładowego Telewizji Polskiej – Spółki 
Akcyjnej, Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej oraz 
spółek radiofonii regionalnej. Na ten cel ustawa prze-
widuje przeznaczenie łącznie kwoty nie wyższej niż 
30 milionów zł.

Ustawa w opinii Biura Legislacyjnego nie budzi 
zasadniczych zastrzeżeń. Główny legislator zgłaszał 
jednak wątpliwości związane z art. 2 opiniowanej 
ustawy. Jeśli chodzi o uzasadnienie przedstawione 
przez głównego legislatora w trakcie posiedzenia ko-
misji, strona rządowa we wspomnianym zakresie nie 
widzi zagrożeń.

W trakcie posiedzenia komisji pan senator 
Augustyn, przytaczając ust. 4g, zwrócił uwagę na to, 
że proponowane zmiany mogą zamrozić możliwość 
korzystania z funduszu. Zwracał także uwagę na to, 
że intencją tej ustawy powinno być kapitalizowanie 
funduszu, a nie podnoszenie kapitału np. radia i te-
lewizji, o którym wspomniałem wcześniej, a o któ-
rym jest mowa w art. 69g. Senator Augustyn również 
uważa, że wprowadzenie tej ustawy jest ryzykowne 
i zgłosił wniosek o jej odrzucenie. Tak przynajmniej 
wynikało z przebiegu prac komisji. Senator Mróz 
zwrócił uwagę, że zarówno ustawa, jak i cały pro-
blem reprywatyzacji jest bardzo trudny i wskazał, 
że tą ustawą rozpoczynamy proces uregulowania tej 
sprawy. Senator nie zgadza się z takim podejściem 
przedstawionym w poprzedniej wypowiedzi senatora 
Augustyna i nie chce łączyć zapisów tej ustawy z ni-
ską, spadającą ilością reklam w telewizji publicznej, 
o czym była mowa również na posiedzeniu komisji. 
Senator Augustyn również zgadza się z tym argu-
mentem, jednak uważa, że fundusz powinien być 
przeznaczony na cele, do których został powołany. 
Z kolei pan senator Stanisławek poprosił, aby odnieść 
się do ustawy i do uwag legislacyjnych, a dopiero 
później przystąpić do szerszej dyskusji. Pan wicemi-
nister reprezentujący rząd odpowiedział, że zgodnie 
z art. 2… że ten artykuł powinien być utrzymany 
i że tutaj ryzyko z tym związane byłoby zażegna-
ne nowym rozporządzeniem. Podkreślił również, że 
ilość środków, która wynosi około 4,9 miliarda zł 
w ramach funduszu, 10-krotnie przewyższa wydatki 
poniesione w ubiegłych latach, które średnio wynosi-
ły, o ile się nie mylę, o ile sobie dobrze przypominam, 
około 400 milionów zł w poprzednim roku. Zatem 
odpowiadając na uwagę senatora Augustyna, moż-
na powiedzieć, że minister wskazał, że podniesienie 
bariery nie zamrozi możliwości korzystania ze środ-
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) go wyprowadzić z błędu. Na posiedzeniu komisji od-
powiedź na pytanie, dlaczego mamy przeznaczyć 
30 milionów zł na zasilenie telewizji publicznej, nie 
padła, bo nie ma rozsądnej odpowiedzi. To jest łatanie 
dziury w budżecie telewizji pieniędzmi przeznaczo-
nymi na zupełnie co innego. Mówienie, że kiedyś 
– zresztą do dzisiaj jest ten przepis – na dochody 
budżetu można było przeznaczać… To jest zupełnie 
co innego aniżeli przeznaczenie na likwidację kłopo-
tów jakiejś konkretnej spółki. Dzisiaj pewnie nie, ale 
jutro będzie omawiane sprawozdanie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji i zapewne będziemy przyglądać 
się tej spółce, temu, jak ona gospodaruje i jak to wy-
gląda. Ale z tego, co słyszymy, oglądalność maleje, 
wpłaty z abonamentu maleją. Ja rozumiem te proble-
my. Ale nie tą drogą! Być może trzeba coś robić. Może 
trzeba coś zrobić, żeby oglądalność wzrosła, żeby 
ceny reklam udało się utrzymać. A nie – najpierw 
zdewastować, potem sięgać po coś, czego powinniśmy 
strzec w interesie samorządów i w interesie budżetu 
państwa.

Dlatego te 2 poprawki. Pierwsza dotyczy właśnie 
wycofania się z inwestowania w akcje spółek Skarbu 
Państwa, a druga dotyczy zrezygnowania z przezna-
czenia środków Funduszu Reprywatyzacji na pod-
wyższenie kapitału zakładowego spółki Telewizja 
Polska SA.

Proszę państwa, wydaje mi się, że jeśli nie w ko-
misji gospodarki, to być może w całej Izbie… Pani 
Marszałek, jeśli jest jakaś ważna sprawa – ważna, 
zaległa, trudna, wymagająca jakiegoś konsensusu – 
to właśnie tutaj, w tej Izbie jest miejsce na dyskusję. 
Wciąż jeszcze jesteśmy u progu, po zmianie rządu. To 
jest, moim zdaniem, ostatni moment, żeby w Polsce 
odbyła się poważna debata na temat tego, co dalej 
z reprywatyzacją. Wydaje mi się, że tymi środkami, 
nawet jeżeli nie będziemy nimi niefrasobliwie gospo-
darzyć, za wiele zrobić się nie da. A musimy sobie 
zdawać sprawę, że nawet najlepsze plany rozwojowe 
mogą, niestety, zostać przekreślone z braku środków, 
które trzeba będzie oddać prywatnym właścicielom. 
Oni przeszli już całą drogę krajową i często już koń-
czą drogę międzynarodową. My o tym nie dyskutuje-
my, nie bierzemy tego poważnie pod rozwagę, a przy 
każdym budżecie ta sprawa powinna być rozważana 
i zabezpieczana. Dziękuję bardzo.

I jeszcze raz proszę w imieniu mniejszości o zro-
zumienie argumentów, które stoją za przedstawiony-
mi poprawkami.

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

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

przyjęli, tylko całych nieruchomości, które trzeba 
albo wydać w naturze, albo po prostu za nie zapła-
cić, a często także zapłacić za utracone pożytki. To 
pan minister powiedział, że zobowiązania z tytułu 
reprywatyzacji, jak się szacuje, są po prostu gigan-
tyczne, niewyobrażalne. Gdyby nam przyszło zapła-
cić 800 miliardów zł, to po prostu nie mielibyśmy 
z czego. To przekracza wydolność budżetu. Dzisiaj 
widzimy, do czego prowadzą tamte zaniechania, lęk 
i populistyczne podejście. Dlatego też z taką uwagą 
trzeba patrzeć nawet na tę resztówkę, m.in. z tego 
względu, że tutaj, w Senacie poprzedniej kadencji, 
myśmy zderzyli się już z problemem reprywatyzacji, 
szczególnie w Warszawie. To Senat wystąpił z propo-
zycją, ażeby zasilić budżet stolicy, dlatego że to tylko 
tego miasta dotyczył dekret Bieruta. I to tutaj roszcze-
nia są na wyjątkowo dużą skalę. Jeżeli chcemy mieć 
polską stolicę, z której będziemy dumni… Uznaliśmy, 
że powinniśmy Warszawie po prostu pomóc i dlatego 
sięgnęliśmy po środki z tego funduszu.

Dlatego też, patrząc na to pod tym kątem oraz 
pamiętając, że inne samorządy wtedy protestowały 
i mówiły: my też mamy ten problem… No, mają, ale 
nie na taką skalę – co do tego trzeba się zgodzić – 
jak w Warszawie. Patrząc z tego punktu widzenia, 
uważam, że trzeba zrobić wszystko, aby każdy grosz, 
który jest w tym funduszu, oglądany był wiele razy, 
tak aby starczyło tych pieniędzy na jak najdłużej. 
Uważamy, że zaproponowane tutaj przepisy akurat 
tego wymogu nie spełniają. Proszę państwa, na posie-
dzeniu komisji mówiliśmy o tym, o ile spadła wartość 
– i to mówili to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
– kluczowych spółek Skarbu Państwa; padały kon-
kretne liczby. Czy chcemy zaryzykować te nasze 
pieniądze? A to jest 5% z prywatyzacji naszego ma-
jątku. Chcemy zaryzykować? Dać to na giełdę? Tutaj, 
w jednym z pierwszych przepisów mówi się o tym, 
że te pieniądze mają stanowić przychód. A co, jak 
będą stanowiły stratę, i to dużą? Co, jeśli zaprzepa-
ścimy te pieniądze? Dzisiaj inwestowanie na giełdzie 
naprawdę coraz bardziej przypomina grę hazardową, 
a nie normalną inwestycję. Jeżeli ktoś odpowiedzial-
ny by powiedział tutaj, że wie, co się będzie działo 
na rynkach finansowych… A one oparte są dzisiaj 
już jedynie na zasadzie zaufania, które topnieje na 
naszych oczach, chociażby ze względu na polityczną 
sytuację dookoła nas. W takim momencie my chcemy, 
przepraszam bardzo, zastawić w tej ruletce pieniądze 
przeznaczone na reprywatyzację. Nie powinniśmy 
się na to godzić. I jako mniejszość jesteśmy temu 
przeciwni. Tego dotyczy pierwsza poprawka.

A druga… Ale motyw jest ten sam. Jakim to pra-
wem, z jakiego tytułu, z jakiego powodu? Jeżeli ktoś 
myśli, że dostaliśmy odpowiedź na to pytanie, to chcę 
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(wicemarszałek M. Koc) Senator Jerzy Czerwiński:

Ja również mam pytanie do pana senatora.
Warszawa została wyróżniona.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przez Bieruta?)
Tak. Ale także przez twórców ustawy w latach 

2014–2016, wtedy, kiedyście państwo rządzili. 
Chciałbym, żeby pan skomentował związek… 

Po pierwsze, czy pan wie, ile pieniędzy zosta-
ło rzeczywiście przekazanych przez Skarb Państwa 
Warszawie na cele związane z reprywatyzacją? 

I po drugie, jak pan skomentuje fakt istnienia 
kwoty 200 milionów zł możliwych do przekazania 
i wypadków, o których media mówią ostatnio bar-
dzo głośno, czyli tego, może nie rabunkowego, ale 
niezgodnego z prawem procesu odzyskiwania nieru-
chomości w Warszawie przez gangi, związane także 
ze światem adwokatury, palestry, przez osoby podsta-
wione, których reprywatyzacja po prostu nie dotyczy 
i którym się to wszystko w ogóle nie należy? Czy 
nie jest to metoda wyciągania pieniędzy z budżetu 
państwa przez obrotne osoby działające w połącze-
niu z niektórymi funkcjonariuszami urzędu miasta, 
urzędu stołecznego?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Zacznę odpowiadać od końca.
Panie Senatorze, poczekajmy na rozstrzygnięcia 

sądowe, zanim zaczniemy ferować wyroki. Na razie 
sprawy są badane. Przestępcy są i będą próbować 
wciągać w to wszystko także urzędników. Tak więc 
nie bardzo wiem, co tu komentować. Mogę powie-
dzieć, i będzie to chyba jedyny komentarz – to wszyst-
ko toczy się już kilka lat – że wymiar sprawiedli-
wości działa. Jeżeli doszło do nadużyć, to ktoś, kto 
ukradł, będzie musiał oddać. Tym się to skończy. 
Tak będzie zawsze. Reprywatyzacja rzeczywiście 
jest sprawą, której należy się przyglądać. I, jak widać, 
prokuratura i służby to robią. To dotyczy nie tylko 
Warszawy. Dotyczy to także Poznania i w ogóle du-
żych miast. Może nie miast leżących na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, no bo tam wszystko stało się własno-
ścią Skarbu Państwa, ale Polski przedwojennej. To 
może tylko tak tytułem komentarza.

Dokładnie nie pamiętam, ale, jak mi się wydaje, 
myśmy planowali, że przez 3 lata będzie przekazy-
wane chyba po 200 milionów zł. Ale mogę się tutaj 
mylić. Nie byłem wtedy ani w komisji gospodarki, 
ani w komisji budżetowej. I zdaje się, że to jest ten 
trzeci, ostatni rok. Ja wyrażałem na posiedzeniu ko-

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Robert Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do sprawozdawcy, pana senatora 

Augustyna.
Przysłuchuję się uzasadnieniu i tak naprawdę za-

stanawiam się, czego ta ustawa dotyczy. Wspomniał 
pan o tym, że możemy dokapitalizować Telewizję 
Polską. Ja myślałem, że chcemy nieść zadośćuczy-
nienie tym, którzy stracili swoje majątki. Chciałbym, 
żeby rozwinął pan ten temat i powiedział, skąd wzię-
ła się tu kwestia dofinansowania Telewizji Polskiej. 
Skąd wzięło się to, że minister, kiedy giełda polska 
leży na kolanach, a od wyborów, od czasu, gdy zmie-
nił się rząd, wartość całego portfela spadła o kilka-
dziesiąt procent i z giełdy wyparowało kilkadziesiąt 
miliardów złotych… Skąd pomysł na kupowanie 
przedsiębiorstw? Pan dobrze powiedział… W po-
przedniej kadencji, w której również miałem za-
szczyt być senatorem, była dyskusja o Warszawie. 
Pana przedmówca odniósł się do kwestii Warszawy 
i ja tego trochę nie zrozumiałem. Przecież Warszawa, 
nie jako samorząd…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze. Proszę zadać pytanie.)

Warszawa nie zabrała własności Polakom, zro-
bił to Skarb Państwa w ramach dekretu Bieruta. Nie 
można tego łączyć. Ja chciałbym, żeby pan rozwinął 
ten temat. Pan to skrytykował, a jest to warte uwagi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Jeszcze pani senator Orzechowska. Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pan senator Augustyn pięknie powiedział: naj-

pierw zdewastować, a potem sięgać po coś, czego po-
winniśmy strzec. Czy to nie jest odpowiedź na pytanie 
o to, dlaczego trzeba to wszystko reprywatyzować?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan senator 

Czerwiński jeszcze się zgłaszał.)
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator M. Augustyn) mym – atrakcyjność; tym samym – oglądalność; tym 
samym – ceny reklam. I powinien wreszcie załatwić 
sprawę abonamentu, czego Platforma nie zrobiła od 
dawna, co zawsze miałem jej za złe.

(Senator Bogusława Orzechowska: Jeśli można, 
to chciałabym jeszcze dopytać…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:

Jeśli można, to chciałabym jeszcze dopytać o abo-
nament. 

Czy nie sądzi pan, że na zmniejszenie wpływów 
z abonamentu miał wpływ fakt, że pan Donald Tusk 
wezwał obywateli polskich do tzw. obywatelskiego 
nieposłuszeństwa i do niepłacenia abonamentu? To 
wtedy zaczęła powstawać moda na to, żeby nie do-
kładać się do publicznej telewizji.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam swój pogląd na ten temat, to nie było szczę-

śliwe, ale to było bardzo dawno temu i nie sądzę, żeby 
to do dzisiaj oddziaływało, nie sądzę, tym bardziej że 
Poczta Polska i urzędy skarbowe coraz skrupulatniej 
to sprawdzają. To, że maleją wpływy z abonamen-
tu, ma raczej związek z przemianą demograficzną. 
Pamiętajmy o tym, że dzisiaj młodzi ludzie bardzo 
często nie mają telewizora ani radia, mają wyłącznie 
komputer. I to nie są już garstki ludzi, to są miliony. 
Jednocześnie przybywa nam ludzi starych, sędzi-
wych, a oni są zwolnieni z płacenia abonamentu. To 
jest system, który rozpada się na naszych oczach, 
i trzeba myśleć o innym. Z tego, co wiem, wynika, 
że rząd myśli o innym. Zobaczymy, jak to będzie zro-
bione. W każdym razie zdaje się, że inne przyczyny 
strukturalne – tak jest w moim przekonaniu – za tym 
stoją i tutaj trzeba szybkiej interwencji.

Czy tamte słowa jeszcze działają, czy nie? Trudno 
jest mi w tej chwili orzec. Pamiętam, że wtedy dowo-
dzono, że nastąpił jednorazowy spadek ściągalności 
abonamentu, więc prawdopodobnie dałoby się udo-
wodnić, że wówczas ten wpływ był. Dziś, jak sądzę, 
jest niewielki. Inne są tego przyczyny, minęło już 
parę lat.

Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora 
Dowhana – w odpowiedzi na pana pytania powiem 
tak. Mówiłem, że jeśli chodzi o telewizję publiczną, 
to jasnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Możemy do-
mniemywać, dlaczego. Sprawa jest sama z siebie, że 
tak powiem, chyba czytelna dla tych, którzy znają 
dane spółki. Przecież spółki nie dokapitalizowuje się 

misji taką uwagę, że jeżeli teraz dopuścimy – co od 
początku było postulowane – żeby wspomnianych 
200 milionów zł rozdzielić na wiele samorządów, no 
to tym samym Warszawa dostanie mniej. Dlaczego 
myśmy od początku nie zdecydowali się na to, żeby ze 
wspomnianego funduszu mogły korzystać wszystkie 
samorządy? Bo on jest na to po prostu za mały.

I uważaliśmy, że tak, Warszawa została wyróż-
niona, właśnie przez Bieruta. Pan senator Dowhan 
bardzo trafnie to określił. Ona została wyróżniona 
w imieniu państwa polskiego. Mienie prywatne, czę-
sto z naruszeniem prawa, zostało rozdysponowane. 
Dzisiaj właściciele się dopominają… Nie ma takiej 
sytuacji w żadnym innym mieście. W tym sensie 
Warszawa została nie tyle wyróżniona – jeśli wy-
różniona, to w cudzysłowie – ile dotknięta. I dzisiaj 
konsekwencje tego ponosi samorząd, choć zawiniło 
państwo. Dlatego – tak to wtedy argumentowaliśmy 
– Warszawa powinna być tutaj potraktowana szcze-
gólnie. Bo Bierut potraktował ją szczególnie. I jej 
sytuacja jest wyjątkowa.

Teraz odpowiadam na pytanie pani senator. No, 
wydaje mi się, że potrzebna jest nam wyjątkowa roz-
waga w dysponowaniu tymi skromnymi funduszami. 
Również dlatego, że wpływy będą już niewielkie. To, 
co zostało do sprywatyzowania, jest warte niewiele, 
jest trudne do sprywatyzowania. Tych 5% od sprywa-
tyzowanego mienia to będą już niewielkie przychody. 
Zostaje trochę ponad 100 milionów zł z obrotu, z od-
setkami itd. Wobec tego nie możemy…

A kiedy mówiłem o tym, że zdewastowano, mia-
łem na myśli oczywiście budżet telewizji publicznej, 
w tym sensie – opieram się tutaj, Pani Senator, zazna-
czam, na doniesieniach medialnych – że wpływy z re-
klam mogłyby być wyższe, ale reklamy, ze względu 
na słabszą oglądalność, zwłaszcza kluczowych pro-
gramów, staniały. I chociaż może jest ich tam więcej, 
to jednak wpływy nie rosną na miarę oczekiwań. A ja 
czytałem, że w niektórych segmentach nawet maleją. 
Niedawno czytałem też dane – będziemy to jeszcze 
weryfikować w innym punkcie porządku obrad – 
że wpływy z abonamentu też są wyjątkowo niskie. 
I w tym sensie można powiedzieć, że zarządzający 
telewizją publiczną doprowadzili do trudnej sytuacji 
tej spółki. Może słowo „dewastacja”, jest przesadne, 
ale w każdym razie doprowadzili oni do poważnych 
braków. I teraz my, z zupełnie innego źródła, przezna-
czonego na coś zupełnie innego, mamy dokapitalizo-
wać tę spółkę, której po prostu, zwyczajnie brakuje 
pieniędzy. I dlatego użyłem takich słów, próbując 
państwa przekonać do tego, że nie powinniśmy wspo-
mnianych materii mieszać. I jeżeli właściciel, czyli 
Skarb Państwa, chce coś zrobić dla telewizji publicz-
nej, to powinien wzmocnić jej wiarygodność, tym sa-
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Pytanie moje jest takie: czy pan uważa, że inwe-
stowanie środków na giełdzie jest czymś złym? To 
jest moje drugie pytanie.

Trzecie pytanie. Czy zna pan sytuacje, w których 
rządy różnych państw na świecie w różnego rodzaju 
fundusze inwestują? Ja takie znam, ale być może pan 
nie zna. Czy pan zna? Proszę się podzielić tą wiedzą. 
Czy jakieś państwa inwestują posiadane przez siebie 
fundusze – to jest jeden z funduszy celowych, repry-
watyzacyjnych – np. na giełdzie?

I ostatnie pytanie. Ja się tutaj zgadzam z panem 
senatorem Dowhanem. Pan tutaj wszedł w dyskusję 
o telewizji publicznej, mówiąc o różnych rzeczach, 
o tym, jakie to są problemy w telewizji publicznej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mi-
nuta już dawno minęła.)

Pytanie moje jest takie. Czy przypomina pan sobie 
z posiedzenia komisji, że pan minister mówił o tym, 
że wpływy reklamowe Telewizji Polskiej za ostatni 
okres rosną? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do pana 

senatora?
Pan senator…
(Senator Robert Dowhan: Nie, ja mam pytanie do 

pana senatora Adama.)
Dobrze. To teraz pan senator Augustyn, bardzo 

proszę, a potem pan.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja mówiłem precyzyjnie, dużo bardziej precy-

zyjnie aniżeli na posiedzeniu komisji. Ja opierałem 
się na danych budżetowych – wtedy jeszcze nie 
było tych z ostatniego roku, z których można było 
wnioskować, że te wpływy tak nie rosły. Ja widzia-
łem na ich podstawie tylko ten skok. Oczywiście 
przyjmuję do wiadomości, że w kolejnym roku te 
wpływy na szczęście nie okazały się… że nie było 
już tej dynamiki wzrostu. I ja tutaj to mówiłem. 
Nie mówiłem, że one rosną, tylko że one wzrosły, 
nie że rosną. Były nieco mniejsze, ale te roszcze-
nia utrzymywały się na wysokim poziomie. Chcę 
pana… Nie, nie chcę, żeby pan był spokojny. Jeżeli 
pan minister mówił, że nasze zaległości w zakresie 
reprywatyzacji sięgają 800 miliardów zł, są wyli-
czane na 800 miliardów… To nie jest tak, że bę-
dziemy je realizować przez 800 lat. Absolutnie nie. 
Ten proces tak czy owak, może nie liniowo, bo to 
zależy od orzeczeń sądowych, będzie przyspieszał. 
I co do tego nie można mieć wątpliwości. W tym 
sensie obawy o to, z czego my to sfinansujemy, są 
absolutnie zasadne.

wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze i sytuacja tego 
nie wymaga.

Odpowiadając na oba te pytania, mogę powie-
dzieć tak. Jest to ustawa w jakiejś mierze ratunkowa 
w segmentach, które nie wynikają z intencji głów-
nej, z głównego celu przeznaczenia pieniędzy z re-
prywatyzacji, ratunkowa dla giełdy, bo zasilenie jej, 
zwłaszcza spółek publicznych, dodatkowym groszem 
wtedy, kiedy giełda siadła, mogłoby ją krótkotrwale 
rozkręcić, i dla spółki telewizji i radia w sytuacji, 
kiedy rozpaczliwie szuka ona źródeł finansowania.

Tak, pan senator chyba trafił w sedno. Tak napraw-
dę to przedłożenie zupełnie nie dotyczy tego, czemu 
powinno służyć, albo w bardzo niewielkim stopniu, 
a jest ustawą ratunkową, jest kotwicą dla zupełnie 
innych przedsięwzięć i spraw.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja też, Pani Marszałek, mam pytanie do pana se-

natora Augustyna. Mówiąc szczerze, nie chciałem 
zabierać głosu, bo jestem członkiem komisji, na po-
siedzeniu której była dyskusja, więc trudno, żebym 
zadawał pytanie, ale po pana wystąpieniu zmieniłem 
zdanie i postanowiłem zadać pytanie, bo jestem zdu-
miony tymi rzeczami, o których pan powiedział.

Pierwsza kwestia. Powiedział pan, że rosną wy-
płaty z Funduszu Reprywatyzacji. Pan minister 
obecny na posiedzeniu komisji mówił coś przeciw-
nego, powiedział, że tam był jednorazowy wzrost 
o 200 milionów zł, ale później za zeszły rok odno-
towany jest spadek. Czy może pan, Panie Senatorze, 
w takim razie przytoczyć te dane, które podawał 
pan minister, przedstawiciel Ministerstwa Skarbu 
Państwa, przedstawiając, jak rok po roku kształ-
towały się wydatki? Myślę, że to było troszeczkę 
inaczej, niż to pan przedstawił. Niech wszyscy se-
natorowie się z tym zapoznają. To jest pierwsze moje 
pytanie.

Drugie pytanie, Panie Senatorze. Pan tutaj przed-
stawił… no, taką dramatyczną sytuację, że na giełdzie 
to nie powinniśmy nic inwestować, bo to jest ruletka, 
bo to jest … No, same złe rzeczy. Ja jestem troszeczkę 
zdziwiony, bo partia, którą pan reprezentuje, partia, 
która się przedstawia jako wolnorynkowa, zawsze 
wspierała giełdę. Tak? Natomiast z tego wystąpienia 
może wynikać, że giełda to jest samo zło.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

(senator M. Augustyn)
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(senator M. Augustyn) Senator Robert Dowhan:

Tak, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć… Ja akurat 

– powiem to w wystąpieniu – mam swoje zdanie na 
temat giełdy… Ale jeżeli już dojdzie do sytuacji, że 
będą środki i ktoś postanowi zainwestować, to będzie 
to decyzja 1 osoby, będzie powołana jakaś komisja… 
Przede wszystkim ktoś weźmie za to odpowiedzial-
ność, no bo tu chodzi o odpowiedzialność. To są środ-
ki publiczne, to jest mienie nas wszystkich, i ktoś musi 
wziąć odpowiedzialność, ktoś lub cała grupa osób, za 
to, że np. kupi akcje nawet polskiej spółki po takiej 
a nie innej cenie. To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie. Skąd się wzięła Telewizja 
Polska w tej ustawie, która nie dotyczy telewizji? Skąd 
to się wzięło? Dlaczego nie np., nie wiem, Centrum 
Zdrowia Matki Polki? Też pewnie potrzebuje dofi-
nansowania na różnego rodzaju działania. Dlaczego 
nie pojawiły się tu chociażby instytucje związane 
z lecznictwem? Dzisiaj tak szeroko omawialiśmy, 
ile na to potrzeba pieniędzy. A tu nagle Telewizja 
Polska. Czy to nie jest absurd? Czy to nie ośmiesza 
procedowania tej ustawy?

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

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Najpierw co do ak-

cji spółek i tego, kto będzie za to odpowiadał. Każda 
decyzja… A przytoczę, w art. 4c ustawy jest jedno-
znacznie mowa o tym, że środki funduszu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być przeznaczone na sfi-
nansowanie nabycia przez Skarb Państwa, reprezen-
towany przez ministra właściwego do spraw skarbu 
państwa, akcji spółek publicznych. Taka decyzja musi 
być podjęta przez konkretną osobę, przez uprawnioną 
i upoważnioną osobę, która będzie podejmować tę de-
cyzję i ponosić za to odpowiedzialność. To jest proste 
pytanie i prosta odpowiedź. I to jest zapis tej ustawy. 
Po prostu Wysoka Izba jest od tego, żeby podejmo-
wać decyzje. Przedłożenie poselskie określa warunki 
w tej ustawie, a my jako Senat będziemy podejmować 
uchwałę o przyjęciu tej ustawy w takim brzmieniu 
bądź też z poprawkami, które zostały zaproponowane. 
To jest jedna rzecz.

Druga rzecz to skąd się wzięła Telewizja Polska, 
a nie lecznictwo, czy raczej środki, które mogłyby 
być przeznaczone, jak pan określił, na lecznictwo. 
Otóż Polskie Radio czy Telewizja Polska to spółki 
akcyjne, spółki, które zostały wpisane w tę ustawę 
i tak jak na posiedzeniu komisji… Ja jako sprawoz-

Gdy idzie o wpływy z reklam w telewizji, to ja 
mówiłem, że w niektórych segmentach, programach, 
one spadły, nie że spadły w całości. Zastrzegłem po-
nadto, że opieram się na doniesieniach medialnych, 
nieweryfikowalnych. Jak jest w przypadku wpływów 
ogółem? Nie wiem, ale gdyby było tak dobrze, to 
pewnie nie byłoby potrzeby wprowadzania tej usta-
wy. Widocznie jest gorzej niż w zeszłym roku albo 
wydatki są tak rozdęte, że zarząd telewizji nie potrafi 
nad nimi zapanować. Może tak jest, tego nie wiem. 
W każdym razie uważam, że powinniśmy postępować 
bardzo rozważnie.

To były 2 pytania, ale zadał pan ich więcej. Mógłby 
pan przypomnieć, bo nie miałem niestety…

(Senator Krzysztof Mróz: Inwestowanie na gieł-
dzie…)

Tak… Być może. Być może są takie państwa i są 
takie giełdy, które są o wiele stabilniejsze niż nasza. Ja 
nie wiem, na ile mogę się na ten temat kompetentnie 
wyrażać, ale uważam, że inwestowanie na giełdzie co 
najmniej od roku 2008 jest obciążone bardzo dużym 
ryzykiem. A ponieważ to ryzyko jest także związa-
ne z ryzykiem politycznym, wyraziłem tutaj opinię, 
i podtrzymuję ją, że to ryzyko rośnie i giełdy mogą 
być jeszcze bardziej niestabilne. Mamy Brexit, mamy 
Turcję, mamy Rosję, mamy wybory w różnych krajach, 
obciążone bardzo dużymi ryzykami, co do kształtu 
Unii Europejskiej, co do jej przyszłości itd.… Nie chcę 
tego rozwijać, ale wiemy, że giełda oparta jest na tym, 
czy ludzie mają zaufanie, czy go nie mają. O to zaufa-
nie w najbliższych latach będzie na pewno niełatwo 
i niełatwo będzie to zaufanie odbudowywać wśród 
inwestorów giełdowych. To jest zresztą ból głowy bar-
dzo wielu, i powinien to być ból głowy nas wszystkich, 
bo chociaż środki finansowe w rękach przedsiębiorców 
są niemałe, to tak jak boją się inwestować na giełdzie, 
tak też boją się podejmować inwestycji materialnych, 
mimo że warunki do tego właściwie by były. Tak że… 
Nie chcę natomiast wypowiadać się na temat innych 
krajów. Podtrzymuję stanowczo to, że inwestowanie 
na giełdzie jest obciążone bardzo dużym ryzykiem 
i nie gwarantuje wpływów, a może narazić fundusz 
na bardzo poważne straty. Daj Boże, żeby giełda po 
ostatnich pozytywnych ocenach jednej z agencji ratin-
gowych odzyskiwała wigor, odzyskiwała stabilność, 
nasza giełda w Warszawie, ale, jak mówię, sytuacja 
zewnętrzna na pewno temu sprzyjać nie będzie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan. 

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy Adama 
Gawędy.
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(senator A. Gawęda) zdaniem właśnie bardziej prawidłowo, w pkcie ba, 
gdzie chodzi o dofinansowanie samorządów dla re-
alizacji roszczeń byłych właścicieli; tam prawidło-
wo użyto sformułowania „byłych właścicieli mienia 
przejętego przez Skarb Państwa”, i dopiero po tym 
jest napisane „w tym na przykład nacjonalizacji”? Bo 
uważam, że sformułowanie w lit. a, gdzie zawęża się 
to tylko do mienia znacjonalizowanego, nie oddaje 
chyba intencji tej zmiany ustawodawczej, która chyba 
zmierzała do tego, żeby te środki były przeznaczo-
ne właśnie na realizację roszczeń byłych właścicie-
li związanych z tym, że ich mienie zostało przejęte 
w różny sposób, nie tylko na zasadzie nacjonalizacji 
– nacjonalizacja była w 1946 r. na podstawie dekretu, 
ale były również inne przejęcia, chociażby na pod-
stawie ustawy o przejęciu dóbr martwej ręki, kiedy 
to Kościołowi zabrano nieruchomości i w dalszym 
ciągu jest wiele różnych postepowań, gdzie dochodzi 
się roszczeń na podstawie stosownych ustaw i gdzie 
Skarb Państwa czy gminy muszą realizować wyroki 
sądowe, po tym, jak zostało to przekazane sądom 
z komisji majątkowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze…
(Senator Robert Dowhan: Jeszcze ja.)
Pan senator Dowhan, proszę.

Senator Robert Dowhan:
Przepraszam, wyleciało mi wtedy z głowy to py-

tanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do pana senatora 

Gawędy, tak?)
Tak, tak.
Ile środków znajduje się w tej chwili na koncie 

tego funduszu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś ma pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy? Nie.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Odpowiadam panu senatorowi na pierwsze py-

tanie. Biuro Legislacyjne… Główny legislator nie 
wniósł uwag do zapisów określonych w art. 56a. My 
na posiedzeniu komisji nie zwróciliśmy uwagi na fakt, 
o którym pan senator był łaskaw przed momentem 
powiedzieć. W związku z tym nie widzimy… zresztą 
także strona rządowa nie widzi w tym zapisie takiej 
kolizji i takiej sprzeczności, więc trudno mi się do 

dawca mam obowiązek przedstawić pełną informację 
z przebiegu prac komisji, a nie swoje własne odczucia 
czy też swoje stanowisko, w związku z tym, przed-
stawiając informację z przebiegu prac komisji, mogę 
pana senatora zapewnić, że to jest po prostu decyzja. 
Taką decyzję poprzez propozycję ustawy poselskiej 
zaproponowali wnioskodawcy i my mamy obowiązek 
albo to przyjąć i utrzymać, albo też nie. Stanowisko 
ministerstwa jest jednoznaczne: ministerstwo wnosi 
o utrzymanie tych zapisów.

Jeszcze tylko chciałbym bardzo króciutko od-
nieść się do wystąpienia mojego przedmówcy, sena-
tora sprawozdawcy wniosków mniejszości. Ja jednak 
mimo wszystko, Panie Senatorze… Bardzo mery-
torycznie, rzeczowo uzasadnił pan swoje wnioski 
mniejszości, ale jestem głęboko przekonany, że bar-
dzo daleko wykroczył pan poza ramy sprawozdania 
czy ramy ograniczające senatora sprawozdawcę wnio-
sków mniejszości. Wiele przytoczonych Wysokiej 
Izbie argumentów jest argumentami pana senatora 
– z całym wielkim szacunkiem, każdy ma prawo do 
swoich poglądów – które ani nie były przedmiotem 
prac komisji, ani nie były przedstawiane przez stronę 
rządową. Dlatego prosiłbym… Zresztą to samo po-
wiedziałem w trakcie przedstawiania sprawozdania: 
w kwestiach dotyczących Telewizji Polskiej i tej trud-
nej sytuacji odstąpiliśmy od szerszej debaty, wnio-
skując, że nie jest to temat na posiedzenie komisji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

zgłoszeń…
(Senator Zbigniew Cichoń: Jeżeli można…)
Proszę, proszę.
(Senator Zbigniew Cichoń: Mam pytanie…)
Do którego z panów senatorów?
(Senator Zbigniew Cichoń: Do pana senatora tu-

taj…)
Do pana Gawędy? Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
W art. 56 ust. 1 pkt 1, to w lit. a, jest takie sfor-

mułowanie, że tworzy się ten fundusz na wypłatę od-
szkodowań wynikających z prawomocnych wyroków 
i umów sądowych oraz ostatecznych decyzji admi-
nistracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją 
mienia. I moje pytanie: dlaczego zawężono to tylko 
do nacjonalizacji mienia, a nie użyto sformułowa-
nia „związanych z przejęciem mienia przez Skarb 
Państwa”, tak jak użyto tego sformułowania, moim 
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go ministra Skarbu Państwa o przewidzenie dotacji 
na rzecz Telewizji Polskiej w związku z organizacją 
Światowych Dni Młodzieży oraz innych niekomer-
cyjnych wydarzeń, które mają miejsce w 2016 r. Tak 
więc regulacja, która jest obecnie przyjmowana, tak 
naprawdę dotacja, która została przyznana Telewizji 
Polskiej, w rzeczywistości została przyznana w kwo-
cie niewystarczającej, nieczyniącej zadość wnioskowi 
prezesa Brauna. Zmiana, którą zajmuje się Wysoki 
Senat, w rzeczywistości zmierza do realizacji wnio-
sku złożonego przez poprzedniego prezesa Telewizji 
Polskiej.

(Senator Jerzy Czerwiński: To wiele wyjaśnia.)
To tyle, jeśli chodzi o kwestie dotyczące dotacji na 

rzecz Telewizji Polskiej czy podwyższenia kapitału 
na rzecz Telewizji Polskiej.

Druga kwestia dotyczy inwestowania w ramach 
środków z Funduszu Reprywatyzacyjnego. Tutaj 
również jest pewien istotny element, który w naszej 
ocenie powinien wpłynąć na decyzję o zasadności 
ustawy, nad którą procedujemy. Tak jak pan senator 
Augustyn trafnie zauważył, zostało sprywatyzowane 
praktycznie wszystko, co mogło być sprywatyzowa-
ne, a także część tego, co nie powinno być sprywa-
tyzowane. Jedynym źródłem zasilającym Fundusz 
Reprywatyzacji były środki z prywatyzacji. Należy 
znaleźć inne źródło finansowania. I tutaj jest kwe-
stia: czy inwestycje na giełdzie są na to optymalnym 
sposobem? Oczywiście można się na ten temat spie-
rać. Ale pragnę zwrócić państwa uwagę, że jesteśmy 
w sytuacji, w której obniżenie, radykalne obniże-
nie kursów na giełdzie z jednej strony oczywiście 
otwiera możliwości inwestycyjne, ale z drugiej stro-
ny – pragnę zwrócić na to uwagę – zagraża również 
serią wrogich przejęć przez inwestorów. Oni mogą 
w ten sposób w spółkach, w których Skarb Państwa 
wskutek polityki prywatyzacyjnej posiada pakiety 
mniejszościowe, aczkolwiek zapewniające kontrolę 
w spółkach… Nabycie akcji spółek publicznych może 
doprowadzić do utraty kontroli przez Skarb Państwa, 
co z kolei odetnie państwo od możliwości korzysta-
nia z tych spółek, choćby w zakresie dywidend. Tak 
więc ten aspekt inwestycji i ochrony przed wrogimi 
przejęciami spółek publicznych również wydaje się 
istotny i wydaje się tak naprawdę racjonalny ekono-
micznie. Bo racjonalne dla podmiotu, który posiada 
pakiet kontrolny w spółce, jest dążenie do utrzymania 
tego pakietu.

Następna kwestia: jak wygląda struktura finan-
sowa Funduszu Reprywatyzacji? Tak jak zostało po-
wiedziane, wypłaty nie osiągają w skali roku 10% 
środków zgromadzonych w funduszu, co oznacza, 
że 90% środków zgromadzonych w funduszu jest 
po prostu zgromadzone na rachunku i nie pracuje. 
Jedyne dochody płynące ze środków zgromadzonych 
w funduszu na dzień dzisiejszy to są środki z odsetek. 

tego odnieść. Ja właściwie odczytuję tutaj ten wnio-
sek pana senatora – jest pan wybitnym prawnikiem 
– niemniej w tej chwili trudno mi się do tego odnieść. 
Uważam, że być może było to jakieś niedopatrzenie, 
jednak z posiedzeń i z przebiegu pracy komisji nie 
wywnioskowałem, żeby z tym było związane jakieś 
ryzyko, jeśli chodzi o tę ustawę. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Około 4,9 miliarda zł, o ile się 
nie mylę, taka informacja była przedstawiona przez 
ministerstwo. Ja tylko tak krótko mogę odpowiedzieć 
na pana pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
(Senator Adam Gawęda: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami pan minister Mikołaj Wild, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Mikołaj Wild:
Szanowni Państwo!
Pozwolę sobie rozpocząć od tematu, który jako 

ostatni został podniesiony przez pana senatora. 
Przepis w brzmieniu, o którym pan mówi, aktualnie 
obowiązuje, aktualnie jest w ustawie o komercjaliza-
cji i prywatyzacji. To brzmienie… ten wąski zakres 
przepisu, który mówi o nacjonalizacji mienia, jest 
jakby mieniem, które zostało przejęte przez ustawę, 
przez nowy projekt ustawy z aktualnego brzmienia 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji określającej, 
po co jest Fundusz Reprywatyzacyjny. Tak więc w na-
szej ocenie doprecyzowanie, że chodzi o przejęcie 
mienia przez Skarb Państwa, ogranicza możliwość 
refundacji na rzecz jednostek samorządu terytorial-
nego, ale nie ogranicza w żadnym stopniu zakresu 
wypłat z Funduszu Reprywatyzacyjnego w stosunku 
do tego, co jest obecnie przyjęte.

Ponieważ kwestia Telewizji Polskiej budzi, jak 
widzimy, szczególne wątpliwości, wydaje mi się, 
że istotne jest zwrócenie państwa uwagi na pewną 
kwestię, która najwyraźniej uchodzi uwadze w cza-
sie dyskusji. Regulacja, która jest przyjęta w pro-
jekcie ustawy, w rzeczywistości realizuje wniosek 
złożony przez prezesa Telewizji Polskiej Juliusza 
Brauna w lipcu 2015 r., który wnosił do ówczesne-

(senator A. Gawęda)
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(podsekretarz stanu M. Wild) Drugie pytanie. Akurat musiałem na chwilę wyjść, 
ale mówił pan, że poprzedni prezes telewizji zwracał 
się również o dotację. Czy ta dotacja została udzielona 
telewizji przez poprzedni rząd PO-PSL?

To takie moje 2 pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński zada 

pytanie. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ciągle interesuje 

mnie ta kwestia reprywatyzacji warszawskiej, tak 
bym to określił. Część tych opisywanych przez me-
dia aktów przestępczych to po prostu odzyskiwanie 
kamienic w naturze czy ogólnie nieruchomości w na-
turze, ale część to na pewno było przejęcie pewnych 
kwot pieniężnych w postaci po prostu odszkodowań. 
Czy nie uważa pan, że po prostu stworzono taką furt-
kę, takie „źródełko”, tak bym to określił, dzięki któ-
remu pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa… 
może nie z budżetu, ale ze środków publicznych, po-
przez m. st. Warszawę, mogły przepływać do kieszeni 
prywatnych? I teraz konkretna kwota… Oczywiście 
nie mówię, że tyle przepłynęło do kieszeni prywat-
nych, ale ile Warszawa w latach 2014–2016 otrzymała 
z tego Funduszu Reprywatyzacji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Mikołaj Wild:
Odpowiadam w kolejności zadawanych pytań.
O wrogim przejęciu mówimy w sytuacji, gdy 

w przypadku spółek kontrolowanych przez Skarb 
Państwa ze względu na rozdrobnienie akcjonariatu 
mniejszościowego, czyli spółek, w których mamy 
30–34% głosów, wskutek obniżenia ceny akcji nastę-
puje utrata kontroli ze względu na skupowanie przez 
innych inwestorów pakietów od akcjonariatu mniej-
szościowego. To znaczy mówimy o sytuacji, w której 
podmiot mający porównywalny z nami akcjonariat, 
jednakże niedostatecznie wysoki, żeby mieć kontrolę 
nad spółką, skupuje akcje przejmowanej spółki od 
mniejszościowych rozdrobnionych akcjonariuszy. 
Uzyskuje w ten sposób kontrolę nad spółką, także 
kontrolę nad wszelkimi procesami finansowymi, 
które wiążą się z wykonywaniem władztwa korpo-
racyjnego. To jest najczystszy przykład wrogiego 

Nie ma żadnych wpływów z prywatyzacji, które zasi-
lałyby Fundusz Reprywatyzacji. Te środki domagają 
się tego, by zaczęły na siebie zarabiać.

Kwestia m. st. Warszawy, jak rozumiem, nie budzi 
– z czego się cieszę – już tak wielkich kontrowersji. 
Pragnę jedynie doprecyzować kilka kwestii. 90% wy-
płat z Funduszu Reprywatyzacji na dzień dzisiejszy 
idzie na pokrycie odszkodowań związanych z grun-
tami warszawskimi – to rzeczywiście tak wygląda – 
z czego połowa szła poprzez dotacje na rzecz miasta 
stołecznego… poprzez refundacje przyznane m. st. 
Warszawie, a połowa była ponoszona bezpośrednio 
przez Skarb Państwa. Kwota 800 miliardów zł, o której 
była mowa, to kwota odpowiadająca wycenie majątku 
przejętego przez PRL. To nie są roszczenia, z którymi 
musimy się zmierzyć. Jest tak dlatego, że nie wszystkie 
nieruchomości przejęte w czasie PRL były przejęte nie-
zgodnie z peerelowskim prawem, a tylko za takie moż-
na na dzień dzisiejszy domagać się odszkodowania. 
Jest to więc wartość majątku przejętego przez komu-
nistyczne władze. I oczywiście w jakikolwiek sposób 
by to liczyć, nawet według najbardziej oszczędnych 
kryteriów ustalając wynagrodzenie dla spadkobierców 
dawnych właścicieli na poziomie 20%, mówimy, że 
gdybyśmy chcieli stworzyć ustawę, która zadośćuczy-
niłaby wszystkim właścicielom, musielibyśmy liczyć 
się z wydatkami rzędu 160 miliardów. Tak więc są to 
kwoty zupełnie nieproporcjonalne.

Jeżeli byłyby jakieś pytania, to oczywiście jestem 
gotowy odpowiedzieć, jestem do państwa dyspozycji. 
Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, powiedział pan, że te ruchy są 

m.in. dlatego, żeby można było zapobiec wrogiemu 
przejęciu spółki…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa Mikołaj Wild: Wrogim przejęciom.)

Tak. Może pan rozwinąć ten temat, jak można 
wrogo przejąć spółkę w pana mniemaniu? To moje 
pierwsze pytanie.
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(podsekretarz stanu M. Wild) posiedzenia komisji. Miałem sposobność na nie od-
powiedzieć i zrobiłem to.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że problem 
reprywatyzacji jest problemem ogromnym i że jest 
to bardzo poważne zagrożenie dla budżetu państwa 
wynikające z dawnego zaniechania. Warto pamiętać, 
że większość krajów postkomunistycznych przyjęła 
ustawy reprywatyzacyjne w porozumieniu ze stowa-
rzyszeniami skupiającymi byłych właścicieli. Dzięki 
temu takie obciążania były tam pod kontrolą. Można 
było mniej więcej oszacować, jaka jest ich wielkość, 
rozłożyć to wszystko na raty i pewne rzeczy po prostu 
wynegocjować. Teraz, chcąc, nie chcąc, stajemy się 
zakładnikami wyroków sądowych, których nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć – ani co do ich liczby, ani 
co do wysokości kwot. Nie jesteśmy się też w stanie 
przed tym wszystkim obronić.

W związku z tym wydaje mi się, że potrzebna jest 
debata. Pan minister to powiedział i w tym się aku-
rat zgadzamy. Jak wobec wysychania dotychczaso-
wych źródeł finansowania Funduszu Reprywatyzacji 
chcemy temu wyzwaniu sprostać? Problem jest sta-
ły i śmiem twierdzić, że pewnie będzie się za nami 
ciągnął przez dziesiątki lat. Potrzebne są tu rozwią-
zania ponad podziałami, bo jest to kwestia, która 
dotyczy nas i prawdopodobnie będzie dotyczyć na-
szych następców. Dlatego też warto o tym myśleć. 
Podtrzymuję zdanie, że warto by było, żeby Senat 
jako Izba był miejscem takiej pogłębionej, nienace-
chowanej agresją refleksji i troski o sprawy państwa, 
miejscem, gdzie wspólnie szukalibyśmy konsensusu 
wokół tej sprawy. A kontrowersje wokół niej łatwo 
było wzbudzić. Prezydent Kwaśniewski się ugiął. 
Pytano, że dlaczego 15%, mówiono, że to za dużo, 
że nas na to nie stać. Podniosła się wrzawa i uległ. 
No i mamy dzisiaj to, co mamy. Kłopot przeniósł się 
na dzisiejsze lata.

Warto rozmawiać, bo jakoś musimy temu wy-
zwaniu sprostać. I jeszcze tylko powtórzę, że wte-
dy, kiedy mamy bardzo skromne środki, resztówki, 
powinniśmy – ja tak uważam – gospodarować nimi 
wyjątkowo oszczędnie, wyjątkowo skrupulatnie. Ja 
rozumiem, Panie Ministrze, że chcemy jakiś inny 
problem rozwiązać – kapitalizować, żeby zapobiec 
wrogiemu przejęciu… Chociaż nie jestem specjalistą 
od tych spraw, to wiem, że są w przypadku kluczo-
wych spółek Skarbu Państwa inne zabezpieczenia, 
które uniemożliwiają wrogie przejęcia, są to zabez-
pieczenia prawne i administracyjne. Co więcej, nawet 
skupowanie akcji mniejszościowych może być w ja-
kiejś mierze realizowane, jeśli dobrze pamiętam, pod 
kontrolą państwa. A więc tego problemu bym się nie 
obawiał. Ale rozumiem, że szukał pan minister tutaj 
uzasadnienia – i szanuję to. W każdym razie nawet 
jeżeli to są spółki Skarbu Państwa, którym życzymy 
jak najlepiej, które powinniśmy wspierać, to chyba… 

przejęcia, jakie mam na myśli. Zapobieżenie takiej 
sytuacji może następować poprzez zwiększenie akcjo-
nariatu Skarbu Państwa, który korzysta, tak jak każdy 
inny inwestor, z niskich cen akcji. Jest to działanie 
opłacalne z punktu widzenia Skarbu Państwa jako 
akcjonariusza.

Jeżeli chodzi o wniosek prezesa Brauna, to pragnę 
zwrócić uwagę, że po pierwsze, tworzona regulacja 
przewiduje możliwość podwyższenia kapitału nie tyl-
ko Telewizji Polskiej, ale także innych spółek medial-
nych. Prezes Braun zwrócił się z wnioskiem o 34 mi-
liony zł dotacji, z czego, o ile pamiętam, aczkolwiek 
niestety nie mam przy sobie dokumentów, zostało 
mu przyznane, wydaje mi się, około 10 milionów zł. 
Przy czym mówimy wyłącznie o Telewizji Polskiej, 
a nie o wsparciu wszystkich spółek obsługujących 
medialnie wydarzenia, których jesteśmy świadkiem 
w tym roku.

Jeżeli chodzi o pytanie o Warszawę, to wydaje 
mi się, że sytuacja jest tutaj dość skomplikowana. 
Jestem przekonany, że nie taka była intencja twórców 
ustawy, którzy przewidzieli dofinansowanie stolicy 
w wysokości 200 milionów zł rocznie w związku 
z wypłatami. Jednakże faktem jest, że w skutek tej 
regulacji nastąpił gwałtowny wzrost kwot wypła-
canych przez m. st. Warszawę i gwałtowny wzrost 
liczby wniosków wpływających do m. st. Warszawy. 
Wydaje się, że pewne oczekiwana zostały tu bardzo 
wyraźnie rozbudzone.

(Senator Jerzy Czerwiński: Fakty mówią za siebie.)
Tak. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panowie 
Senatorowie!

Wiele już zostało powiedziane. Kiedy zapisywa-
łem się do głosu, nie wiedziałem, że będzie do mnie 
tyle pytań. Właściwie większość swoich uwag, na co 
pewnie słusznie zwracał… Panie Przewodniczący, 
większość uwag było wynikiem konkretnych pytań, 
na które nie musiałem odpowiadać, ale odpowiedzia-
łem. Były one adresowane do mnie, nie dotyczyły 
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(senator M. Augustyn) mieliśmy do czynienia z zaborami austriackim, pru-
skim, rosyjskim… W rosyjskim to w ogóle tych do-
kumentów katastru nie było. W związku z tym to 
wszystko jest oczywiście trudne i jest z tym związany 
pewien bałagan prawny, choć od wielu lat starajmy 
się, jeżeli chodzi o kataster nieruchomości czy ewi-
dencję gruntów i budynków, doprowadzić to wszystko 
do porządku. Te procesy oczywiście cały czas trwają, 
oczywiście wiąże się to również z tymi roszczeniami 
i decyzjami, które są wydawane.

Pan minister mówił o około 800 miliardach zł, tak 
z grubsza to policzono. 4,9 miliarda zł to to, co jest 
w funduszu. Pan minister mówił na posiedzeniu ko-
misji, że około 118 miliardów zł to są właśnie odsetki, 
czyli to, co jest ważne, istotne, żeby ten fundusz…

(Senator Mieczysław Augustyn: Milionów.)
Przepraszam, 118 milionów zł. To jest ważne, bo 

to wzbogaca wspomniany fundusz.
Mówiliście państwo, że oczywiście z dochodami, 

jeżeli chodzi o Fundusz Reprywatyzacji, będzie już 
trochę gorzej, no bo pozostaje już coraz mniej moż-
liwości. Dlatego, zestawiając wspomniane sumy, te 
miliony złotych… Jak mówił pan senator Augustyn, 
gdyby to było 10 czy 15… to pewno wszystko ina-
czej by już dzisiaj wyglądało. Gdyby ta ustawa, która 
została zakwestionowana, weszła w życie, to pew-
no nie mielibyśmy już dzisiaj do czynienia z takimi 
roszczeniami.

No, ale musimy sobie z tym wszystkim radzić. 
Myślę, że warto by się było zastanowić – i po to wła-
śnie potrzebna jest ta dyskusja – czy nie trzeba by już 
powiedzieć, że kiedyś nastąpi koniec tych procesów, 
za ileś tam lat, żeby to już wreszcie zamknąć, żeby do 
tego ciągle nie wracać. To też jest ważne. Bo przecież 
nie możemy w nieskończoność zajmować się tymi 
roszczeniami.

No i oczywiście są tu inne sprawy, dotyczące… 
Już nie będę rozwijał tego, o czym była mowa. Dekret 
Bieruta w Warszawie… W innych częściach Polski. 
wygląda to inaczej.

Była mowa o tym, ile ze wspomnianych pieniędzy 
zostało wydatkowanych. Ja też sobie zanotowałem 
na posiedzeniu komisji, że w 2013 r. to były 283 mi-
liony zł, w 2014 r. – 413 milionów zł; w 2015 r. – 
380 milionów zł. Ale pan minister zwrócił uwagę, 
że właśnie tam, w latach 2014–2015, było wliczonych 
wspomnianych 200 milionów zł dla miasta Warszawy. 
No i nie będę tutaj… Była już o tym mowa, była tu 
już mowa o dekrecie Bieruta.

Troszeczkę inna sytuacja jest w innych miejscowo-
ściach Polski. I na to chciałbym zwrócić szczególną 
uwagę. Sam z doświadczenia mogę powiedzieć… 
Prowadziłem takie rozmowy, chodziło o budynek, 
obiekt szkoły, majątek, praktycznie taki dosyć ładny 
pałac, w którym mieściła się szkoła. Były roszczenia 
byłych właścicieli, no i doszło do zwrotu tej nierucho-

Upierałbym się jednak, Panie Ministrze: nie z tego 
źródła. Nie twierdzę, że tam nie ma problemów, nie 
twierdzę, że nie ma problemów w telewizji. Ale też 
nie znam takiego prezesa telewizji, który nie wycią-
gałby ręki do Skarbu Państwa. Myśmy temu nie ulegli 
mimo, że wniosek w tej sprawie był, a więc proszę nie 
używać teraz tej sprawy jako pretekstu do tego, żeby 
wskazać: a, to poprzedni prezes występował o to. No, 
występował, ale nie dostał. A ten teraz ma dostać? 
Tak jak wtedy byłbym przeciwny i byłem przeciwny 
temu, żeby dawać, tak i teraz jestem przeciwny. Nie 
temu, żeby dawać telewizji, tylko… To jest troszeczkę 
tak jak ze służbą zdrowia i wieloma innymi dziedzi-
nami: mamy wątpliwości, czy dawać na to pieniądze 
publiczne, dopóki nie zrobi się tam odpowiednich 
porządków. I to do tego tutaj zmierzałbym. Być może 
nawet byłaby to dobra inwestycja, gdyby ta spółka 
była właściwie zarządzana. Ale wtedy nie trzeba by 
było jej wyróżniać, Panie Ministrze, bo przecież to 
jest spółka Skarbu Państwa. Prawda? I można by się-
gnąć i próbować ją dokapitalizowywać.

Jeszcze raz, Pani Marszałek, poddaję pod rozwagę 
Prezydium Senatu kwestię taką: czy nie pokusiliby-
śmy się o to, żeby taka debata na temat reprywatyzacji 
w Polsce odbyła się właśnie tutaj, w Senacie, z udzia-
łem ekspertów? Kilka ich było. Myślę, że byłoby to 
nawet wydarzenie, duże i ważne wydarzenie, które 
wzbudziłoby zainteresowanie i podniosłoby rangę 
naszej Izby, gdyby zechciała się zmierzyć z tak po-
ważnym zagadnieniem do rozstrzygnięcia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu proszę pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Ja bym się przychylił do tego, co pan sena-

tor Augustyn powiedział przed chwilą, dlatego że 
w roszczeniach byłych właścicieli majątki, zwroty… 
Decyzje o zwrocie, decyzje administracyjne, decyzje 
sądowe – to wszystko trwa od wielu, wielu lat. I pew-
nie jeszcze przez długi czas się nie skończy, chociaż 
wydaje mi się, że tych spraw będzie coraz mniej.

Historia Polski jest taka trochę zagmatwana. 
Musielibyśmy w tych sprawach wrócić do zaborów, 
co też jest istotne, bardzo ważne, bo inaczej te doku-
menty, które są potrzebne, nieodzowne w przypad-
ku zwrotu nieruchomości… No, może tutaj, w wo-
jewództwie mazowieckim, są inne dokumenty, inne 
są w Wielkopolsce, inne np. we Wrocławiu, gdzie 



193
23. posiedzenie Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

(senator P. Florek) że wydatkowanie pieniędzy na inne cele, niezwią-
zane tak precyzyjnie z Funduszem Reprywatyzacji, 
nie powinno mieć miejsca. I dlatego powiem, że po 
części się zgadzam, po części nie, i jest kwestia, jak 
to rozstrzygnąć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję. 
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nawiązując do tego wrogiego przejęcia, powiem, 

że nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo dzisiaj wrogo 
przejąć spółkę Skarbu Państwa, która ma rozproszony 
kapitał, nie jest tak łatwo z kilku powodów, pan m.in. 
też je wymienił. Nasz KGHM, znana firma: Skarb 
Państwa – 31,79%. Dużo różnych firm, w tym też na-
szych spółek Skarbu Państwa, jak chociażby PKO BP, 
też posiada udziały. Ale kapitał jest tak rozproszony, 
że ciężko dzisiaj, naprawdę fizycznie ciężko, żeby ci 
wszyscy, którzy mają akcje, a każdy może je mieć, 
spotkali się i decydowali o tej firmie. Tego po prostu 
fizycznie nie da się zrobić. Po drugie, może dobrze by 
było w niektórych przypadkach, aby sprywatyzować 
do końca niektóre firmy. Dzisiaj prywatyzacja tak 
naprawdę prawie już się kończy i nie ma co prywa-
tyzować – to było tu mówione – a pieniądze by się 
przydały. Bo prywatyzacja to też oddanie jak gdyby 
obowiązku, oddanie odpowiedzialności, a należności, 
które Skarb Państwa później dostaje, praktycznie się 
nie zmniejszają, gdyż podatki trzeba zapłacić, podatki 
od nieruchomości, od wynagrodzeń, więc koło się 
zamyka. 

Nie chcę mówić o tej ustawie w kontekście re-
prywatyzacji i oddania tego majątku, ale właśnie nie 
podoba mi się to, co mówiliśmy tutaj o telewizji. Nie 
podoba mi się z kilku powodów. Przede wszystkim 
dlaczego telewizja, a nie jakiś szpital? Dlaczego te-
lewizja, a nie coś innego związanego z naszym pań-
stwem? Bo faktycznie każdy prezes chciałby dosta-
wać, ale ja bym chciał takiego prezesa, który by chciał 
dawać. Bo w każdej firmie trzeba przecież tworzyć 
zyski, a telewizja jest dzisiaj niesamowicie dobrym 
narzędziem i marketingowym, i finansowym. Proszę 
popatrzeć na inne telewizje, chociażby na TVN czy 
Polsat. Wyśmienicie sobie radzą. W czym oni są gorsi 
od nas?

(Senator Wiesław Dobkowski: Mają reklamy.)
Reklamy. Bardzo dobrze, to jeden z powodów: 

reklamy. A dlaczego reklamy nie sprzedają się w na-
szej telewizji?

mości. Obiekt został skomunalizowany, na rzecz, aku-
rat w tym przypadku, powiatu. No i w związku z tym 
teraz biedny powiat… Okazuje się, że jest propozycja 
od byłych właścicieli, że oni mogą sprzedać ten obiekt 
za 5 milionów zł, chyba coś koło 5 milionów zł. No 
i teraz jest kwestia… Samorząd Bogu ducha winien, 
bo dostał wspomniany obiekt, został on skomuna-
lizowany, no i samorząd prowadził tam szkołę od 
wielu, wielu lat. A teraz trzeba znaleźć pieniądze. 
No i pojawia się problem, skąd je wziąć. I dlatego 
uważam, że dotacja celowa, która jest przewidziana 
w ustawie na rzecz samorządów, to jest bardzo dobre 
rozwiązanie. I tutaj można wspierać samorządy. To 
jest tylko kwestia tego, co państwo mówicie, tych 
200 milionów zł co roku. No, jak rozumiem, skoro 
fundusz to prawie 5 miliardów zł, 4,9 miliarda zł, 
no to po 200 milionów zł… Jeżeli to policzyć, to się 
okaże, że tych pieniędzy – doliczamy do nich jeszcze 
odsetki – na ileś tam lat starczy.

Tak więc kwestia jest taka, że warto by się zasta-
nowić, co z tą reprywatyzacją, prywatyzacją, czy te 
wszystkie sprawy nie powinny ulegać zakończeniu 
w jakimś określonym czasie. Żeby można było prze-
widzieć, czy wspomniane pieniądze, tych 5 miliar-
dów zł, które są w tej chwili, wystarczą. I czy nie 
należałoby mocniej wesprzeć właśnie samorządów. 
Bo takich przypadków, o jakich tu była mowa, o ile 
wiem, jest w Polsce bardzo dużo. A w przypadku, 
gdy nie ma możliwości… no to oczywiście następuje 
zwrot. No i potem pozostaje problem, co zrobić – tak 
jak w przypadku, o którym mówiłem – na przykład 
z taką szkołą, jaki znaleźć obiekt Skarbu Państwa 
czy gminy, który można by zagospodarować… A to 
jest często trudne.

Dlatego uważam, że jeżeli chodzi o wsparcie sa-
morządów terytorialnych dotacjami celowymi, to jest 
to bardzo dobry kierunek. W tym kierunku moim 
zdaniem należałoby iść i należałoby zwiększać wspar-
cie.

A jeżeli chodzi – nie będę już powtarzał tego, 
o czym była mowa – o sprawy dotyczące podwyż-
szenia kapitału o którym… No, jednorazowo był taki 
przypadek… Zdarzyło się, że był… Ale nie taki jest 
cel Funduszu Reprywatyzacji. Ten cel powinien być 
taki, że pieniądze przeznacza się na przykład na na-
bycie spółek. Ja rozumiem to, co pan minister mówił, 
że gdzieś tymi pieniędzmi trzeba obracać, żeby były 
odsetki, i że gdzieś trzeba znaleźć… Ale myślę, że 
akurat granie na giełdzie to jest największe ryzyko 
i należałoby znaleźć inny sposób inwestowania, żeby 
przez tych jeszcze parę lat te pieniądze nie leżały, tyl-
ko żeby one też pracowały i żeby można było z nich 
skorzystać. Ja oczywiście bym popierał to właśnie 
wspieranie samorządów. Ale oczywiście uważam, 
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(senator R. Dowhan) ma wizję i który – jak myślę – pociągnie tę spółkę, 
zresztą widać pierwsze ruchy po giełdzie, bo giełda 
jest jakimś tam wskaźnikiem. Dlaczego nie wspomóc 
spółki, która np. ma plan rozwoju, która chce zainwe-
stować w nowe technologie, chce kupić kolejną spółkę?

Nie jestem tego przeciwnikiem, ale jestem prze-
ciwnikiem tego, żeby to robić pochopnie. Chodzi też 
o to, żeby ludzie, którzy robią tego typu rzeczy, byli 
odpowiedzialni. Odpowiedzialność to nie tylko sta-
nowiska, ale przede wszystkim ponoszenie konse-
kwencji, jeżeli coś się nie uda.

Trudno też powiedzieć, że się nie uda, bo giełda 
uzależniona jest od wielu czynników, o których mówił 
chociażby mój przedmówca, pan senator Augustyn. 
Z jednej strony mamy politykę, polityka bardzo zna-
cząco wpłynęła na obniżenie rankingu naszej giełdy. 
Po wyborach parlamentarnych, z różnych powodów 
– nie chcę tu oceniać, że nasz rząd był lepszy, ten jest 
gorszy, czy też ten będzie lepszy, nie chcę tego oce-
niać – giełda zareagowała negatywnie. Z giełdy wy-
parowały miliardy złotych i to nie wróciło. Z czegoś 
to się wzięło. Pewnie ta polityka miała na to wpływ.

Giełda giełdą, a popatrzmy, jak dzisiaj wygląda 
złotówka. Złotówka do euro w zeszłym roku nie prze-
kraczała 4 zł, dzisiaj jest to 4,45 zł, 4,50 zł, dolar kosz-
tuje powyżej 4 zł, jak dużo kosztują franki, o których 
ciągle się tyle mówi. To też jest jakiś wskaźnik.

Giełda obarczona jest też dużym ryzykiem, bo wy-
starczy, że gdzieś tam w krajach arabskich powstanie 
jakiś konflikt i cena ropy od razu drastycznie na to 
wpływa, od razu reguluje cały rynek giełdowy.

Dzisiaj jest taka sytuacja, że trudno w 100% za-
inwestować, a nie ryzykować. Ale ja bym się tego 
nie bał. Jeżeli chodzi o finansowanie spółek Skarbu 
Państwa, to jestem jak najbardziej na tak.

W rozmowie z panem senatorem Augustynem 
wyszła taka sprawa, mianowicie zastanawiał się, 
jako Platforma zastanawialiśmy się, czy nie złożyć 
wniosku o odrzucenie tej ustawy. Ja uważam, że ta 
ustawa jest potrzebna, tylko chciałbym, abyście pań-
stwo poparli nasze poprawki, które zostały złożone, 
bo nie chciałbym tego łączyć, jeżeli chodzi o telewizję 
i te inne sprawy, o których tu mówiliśmy. Jakoś to się 
tak nie trzyma wszystko razem.

Jeżeli chcemy pomagać telewizji, to zajmijmy się 
telewizją, zróbmy porządną debatę, zróbmy porządną 
ustawę, pomyślmy, nie wiem, jak zachęcić ludzi do 
tego, żeby płacili abonament, albo nad innymi for-
mami, albo nad tym, żeby pojawiały tam się reklamy. 
Dzisiaj w tej telewizji – widzę to po sobie i wielu 
ludziach, z którymi rozmawiam – tak naprawdę jedy-
nym oglądanym programem są wiadomości sportowe, 
bo tej rzeczywistości nie idzie opisać inaczej. Jeżeli 
Polska przegrała z mistrzem Europy w karnych, to 
znaczy, że przegrała, i trudno odwrócić tę sytuację. 
Tego państwu życzę. Dziękuję.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ja nie chcę mieć 
reklam w…)

Dlaczego nie mamy takich menedżerów, dlaczego 
nie mamy takiego prezesa, który zamiast weryfiko-
wać reklamy, weryfikować oglądalność programów, 
szukałby takich programów, które ściągną widownię? 
A jak jest duża widownia, to wtedy idzie sprzedaż 
reklam i wtedy to przecież się zazębia.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ale ja nie chce mieć 
reklam w czasie programu.)

A dzisiaj ja czytam, że naszej kochanej telewizji, 
z którą człowiek dorastał, spada oglądalność, ludzie 
nie chcą płacić podatku… przepraszam, abonamentu. 
Może czas pomyśleć o tym, żeby ten abonament nie 
był obowiązkowy, bo jak coś jest obowiązkowe, to 
może nie do końca chętnie jest płacone. Może pójść 
śladem telewizji, które mają dekodery?

(Senator Wiesław Dobkowski: To jest publiczna 
telewizja.)

Może ci, którzy będą chcieli oglądać Jedynkę, 
Dwójkę, Polonię i inne telewizje… Może sprzedawać 
dekodery? Wtedy to jest policzalne, dekoder chodzi, 
koło się zamyka. Gdyby był dobry menedżer, dobry 
prezes, to czemu nie? Skoro innym się udało, to dla-
czego ma się nie udać Telewizji Polskiej, która ma 
mechanizmy, narzędzia, która ma dostęp do kanałów, 
która ma przede wszystkim ten przywilej, że jest naszą 
spółką, spółką Skarbu Państwa, która zawsze będzie 
dostawała we wszystkim pomoc i od parlamentarzy-
stów, i od instytucji? No aż się dziwię, że my ciągle 
wałkujemy temat telewizji. Nagle spada… No to za-
stanówcie się, dlaczego spada. I po co rzucać pienią-
dze, które mają być na coś innego, i ratować telewizję? 
W imię czego? W imię nowych stanowisk? W imię 
wypłat dla ludzi, którzy tak naprawdę nie spełniają 
położonych w nich nadziei? Jeżeli ja mam firmę, to 
zatrudniam takich ludzi, którzy tę firmę rozwijają albo 
przynajmniej trzymają na jakimś poziomie.

Jeżeli mamy to z czymś porównywać, to mamy 
przecież inne telewizje. Dlaczego radzi sobie cho-
ciażby Telewizja Trwam? Przecież sobie radzi. Też 
sprzedają reklamy, też mają dekodery. Nie trzeba 
daleko szukać. Tutaj wyciąganie ręki po jałmużnę 
wydaje mi się nie na miejscu.

Granie na giełdzie. Tak jak powiedziałem, nie do 
końca jestem tego przeciwnikiem. Jest to jakaś tam 
loteria, ale jeżeli są środki finansowe, to dlaczego nie 
wesprzeć, szczególnie polskich firm. Kiedyś sprzeda-
waliśmy akcje. Ja bym się zastanawiał, czy tych akcji 
nie odkupić z powrotem w jakiejś części. Może to po-
zwolić na dobre inwestycje, jeżeli oczywiście spółka 
jest dobrze zarządzana, a niektóre są. Przykładem jest 
chociażby Lotos, o którym już tu kiedyś mówiłem. 
Gratuluję nowego prezesa, prężnego, młodego, który 
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publiczna to nie jest telewizja komercyjna, spełnia 
odpowiednią misję, misję informacyjną…

(Senator Andrzej Wojtyła: Ano właśnie.)
…w związku z tym nie można mówić o samej 

funkcji reklamy i komercji, która stanowi pewną 
część w telewizji publicznej.

Jesteśmy w przededniu Światowych Dni 
Młodzieży. Wydarzenia o tak dużym zasięgu dawno 
w Polsce nie było, w związku z tym telewizja również 
ma do spełnienia pewną misję. Nie wchodząc w ja-
kąkolwiek polemikę, uważam, że ta ustawa, mimo 
różnic, daje dobre instrumenty do tego, żeby funk-
cjonowała. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra, 
do godziny 9.00.

Jutro o godzinie 9.00 wznowimy posiedzenie i za-
czniemy od punktu dotyczącego powołania członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00 rano. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek, ja bardzo krótko, ale chciałbym 

jeszcze, dopóki jest na sali pan senator Augustyn, 
bardzo mocno podkreślić to, że ustawa, którą przyj-
mujemy, jest tak naprawdę wyrazem odpowiedzial-
ności, odpowiedzialności za państwo.

Pan senator, dokładnie to pamiętam i pan również 
sobie to przypomina, w trakcie posiedzenia komisji 
przywoływał, zresztą wszyscy to przywoływali, że 
te środki mimo wszystko będą coraz niższe, dlatego 
coraz mniej będzie udziału z prywatyzacji, w związku 
z tym trzeba poszukać innych instrumentów, które 
umożliwią utrzymanie tego funduszu na odpowiednim 
poziomie, gwarantującym wypłatę należnych odszko-
dowań. Dlatego nie ma dzisiaj innej możliwości, jak 
tylko zapisanie takich instrumentów, które umożliwiają 
ministerstwu podejmowanie właściwych decyzji.

A chcę jeszcze powiedzieć, że art. 4d jednoznacznie 
stanowi, że jeżeli nabyte akcje zostaną zbyte, to środki 
ze zbycia tych akcji muszą z powrotem zasilić ten fun-
dusz. Zatem jest to pełna gwarancja. To jedna sprawa.

I druga sprawa, o której króciutko chciałbym po-
wiedzieć. Naprawdę, bądźmy też uczciwi: telewizja 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 32)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Ma-
ria Koc, marszałek Stanisław Karczewski, wicemar-
szałkowie Grzegorz Czelej, Adam Bielan i Bogdan 
Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady!
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, bardzo proszę o zajęcie 

miejsc.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo… Szanowni Państwo, proszę 

o ciszę!
Proponuję zmianę kolejności rozpatrzenia punktu 

dotyczącego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2015 r. Punkt ten rozpa-
trzymy po punkcie dotyczącym powołania członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Następnie po-
wrócimy do rozpatrywania punktów według kolejno-
ści z porządku obrad, a więc do punktu trzynastego.

Czy jest sprzeciw wobec przedstawionej propozy-
cji? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: powołanie członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o radiofonii i te-
lewizji Senat powołuje jednego członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji spośród osób wyróż-
niających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
środków społecznego przekazu.

Informuję, że głosowanie dotyczące wyboru 
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbę-
dzie się bezpośrednio po tym punkcie.

Informuję też, że zostali zgłoszeni następujący 
kandydaci: pani Teresa Bochwic – witam panią bardzo 
serdecznie, dzień dobry; i pan Janusz Daszczyński – 
witam pana bardzo serdecznie. Życiorysy kandydatów 
zawarte są w druku nr 222.

W dniu 7 lipca 2016 r. marszałek Senatu skiero-
wał do Komisji Kultury i Środków Przekazu wnio-

ski dotyczące przedstawionych kandydatów w celu 
ich zaopiniowania. Komisja na posiedzeniu w dniu 
19 lipca 2016 r. przeprowadziła przesłuchania zgło-
szonych kandydatów i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Sprawozdanie komisji zawarte jest 
w druku nr 222 O.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowni 

Kandydaci do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia, 

w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, spra-
wozdania z posiedzenia komisji, które miało miejsce 
w dniu 19 listopada 2016 r…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Listopada jeszcze nie 
było.)

Lipca, przepraszam. Powiedziałem „listopada”, 
tak?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, ale to nie szko-
dzi.)

…19 lipca 2016 r.
Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostało 

zgłoszonych 2 kandydatów. Są to pani Teresa Bochwic 
oraz pan Janusz Rajmund Daszczyński. Pani Teresa 
Bochwic została zgłoszona przez grupę senatorów, 
pan Janusz Rajmund Daszczyński również został 
zgłoszony przez grupę senatorów. Jedni senatorowie 
byli z Prawa i Sprawiedliwości, to jeżeli chodzi o pa-
nią Teresę Bochwic, a jeżeli chodzi o pana Janusza 
Daszczyńskiego, byli to senatorowie Platformy 
Obywatelskiej.

Komisja miała okazję zapoznania się z poglą-
dami obu kandydatów. Jeżeli chodzi o problema-
tykę dyskusji na posiedzeniu komisji, to dotyczyła 
ona nowych warunków działania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji ze względu, jak wiadomo, na 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Senator Jerzy Fedorowicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Nie bardzo mi się podoba to słowo „negatywnie”. 

Oczywiście ja prowadziłem to posiedzenie komisji 
jako przewodniczący. Znakomite referencje, wiedzę 
na temat telewizji, mediów i zarządzania wykazał pan 
Daszczyński, uzyskał ogromne uznanie nas wszyst-
kich, ale po prostu zdecydowała większość głosów. 
Więc chciałbym usłyszeć, czy to znaczy, że został 
oceniony negatywnie, czy że tylko po prostu przegrał 
głosowanie, bo więcej było osób, które głosowały za 
panią Bochwic.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, otóż ja odczytałem fragment 

sprawozdania, w którym jest tak napisane. Nie ja przy-
gotowywałem to sprawozdanie, to Biuro Legislacyjne 
w ten sposób sformułowało tekst sprawozdania.

A po drugie, ja osobiście – ale to jest moje prywat-
ne zdanie – ubolewam, że Senat wskazuje tylko jedne-
go członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale 
taka jest ustawa o radiofonii i telewizji. Przypominam, 
że 2 kandydatów wskazuje Sejm, 2 – pan prezydent, 
1 – Senat. Tak że po prostu senatorowie głosowali 
tak, jak uznali, że mają głosować. Ponadto i tak 2 
kandydatów nie moglibyśmy wybrać, tylko 1, ponie-
waż ustawa określa w sposób precyzyjny liczbę i spo-
sób wybierania członków Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze, pytanie zada pani senator 

Barbara Zdrojewska, a potem pani senator Borys-
Damięcka.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, teraz 
ja…)

Przepraszam, taka była kolejność zgłoszeń. No 
ale proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Pani Marszałek, wydaje mi się, że nie ma sensu 

przedłużać tej dyskusji, bo ona jest jałowa. To jest 
dowolna interpretacja posła sprawozdawcy…

(Głos z sali: Senatora.)

przyjęcie przez parlament ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych, co zmieniło zakres działalności 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dyskusja miała 
charakter merytoryczny.

Komisja przeprowadziła przesłuchanie kandyda-
tów i pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pani 
Teresy Bochwic. Komisja negatywnie zaopiniowała 
kandydaturę pana Janusza Rajmunda Daszczyńskiego. 
Jednocześnie komisja stwierdziła, że obaj kandydaci 
zostali prawidłowo zgłoszeni. Dziękuję…

A, przepraszam, Pani Marszałek, jeszcze coś. 
Jeżeli chodzi o CV kandydatów, to są one zawar-
te w druku nr 222, tam państwo je mają, więc ja 
nie będę prezentował sylwetek obu kandydatów. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy: dlaczego 
komisja negatywnie zaopiniowała jednego z kandy-
datów, pana Janusza Daszczyńskiego?

(Głos z sali: Głosowania były.)
Aby pan się trochę nie wywinął z tego pytania, od 

razu pytam, jak pan głosował.

Senator Jan Maria Jackowski:
Informuję, Panie Marszałku, że w głosowaniu 7 

głosów uzyskała pani Teresa Bochwic, a 6 głosów 
uzyskał pan Janusz Daszczyński. Ja głosowałem za 
kandydaturą pani Teresy Bochwic. Takiego wyboru 
dokonała komisja i tyle mogę powiedzieć. Należałoby 
zapytać senatorów, dlaczego głosowali w taki sposób, 
w jaki głosowali. Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Ja panu chętnie odpo-
wiem, Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Fedorowicz, 

a potem pani senator Barbara Borys-Damięcka.
Pan senator Fedorowicz. Proszę.
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(senator B. Borys-Damięcka) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę, 

Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja rezygnuję z za-

dawania pytania. Chciałam zadać to samo pytanie co 
pani senator Barbara Borys-Damięcka i podzielam jej 
opinię. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz jeszcze. Tak, 

Panie Marszałku? Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy wybór… To 

retoryczne pytanie oczywiście, ale widzę, że tu nastą-
piło pewne pomieszanie. Czy wyboru dokonuje się nie 
na posiedzeniu komisji, a na posiedzeniu plenarnym?

(Senator Czesław Ryszka: Oczywiście. Amerykę 
odkrył pan marszałek.)

(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze Ryszka, bardzo proszę powstrzy-

mać się od komentarzy.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Oczywiście, wyboru dokonuje Izba in pleno, tak 

więc to jest opinia i ja przedstawiam opinię Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. Potwierdzam myśl pana 
marszałka.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Fedorowicz, bardzo proszę, 

Panie Senatorze…

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja jednak nie dostałam odpowiedzi na pytanie, 

a moje pytanie brzmiało, moja prośba do pana spra-
wozdawcy: proszę zacytować, poza tym, że pan za-
cytował treść protokołu… Dziwię się, i zwrócę na 
to uwagę szefostwu Biura Legislacyjnego… Czy le-
gislator, pisząc i formułując treść sprawozdania, na 
własną odpowiedzialność może używać jakichś wła-
snych sformułowań, a nie sformułowań, które padły 
na posiedzeniu komisji? To po pierwsze. A po drugie, 
prosiłam o zacytowanie chociażby jednej negatywnej 
opinii, która padła w trakcie posiedzenia komisji pod 
adresem kandydata, pana Janusza Daszczyńskiego.

…który przede wszystkim nie powinien swojego 
prywatnego zdania wygłaszać, tak jak to przed chwilą 
zrobił, uzasadniając, dlaczego głosował, jak głosował 
itd., bo jego obowiązkiem jest przedstawić...

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie, Pani 
Senator.)

…sprawozdanie z posiedzenia komisji.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, proszę 

o pytanie.)
Ja zadam to pytanie.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Dlaczego pan senator używa sformułowania „ne-

gatywnie zaopiniowana”? Proszę przytoczyć cho-
ciażby jedną wypowiedź negatywną pod adresem 
drugiego kandydata. Odbyło się głosowanie, jak pan 
słusznie powiedział, pani Teresa Bochwic otrzymała 
7 głosów, pan Janusz Daszczyński – 6, czyli więk-
szość głosów uzyskała pani Teresa Bochwic i auto-
matycznie, ponieważ uzyskała większość głosów, jest 
kandydatką komisji do Krajowej Rady. Ale w dysku-
sji, o ile ja pamiętam, a jestem członkiem tej komisji, 
nie było żadnej wypowiedzi negatywnej pod adresem 
nikogo…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, pytanie 
poproszę.)

Były zadawane pytania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie poproszę…)
Więc dlaczego pan, że tak powiem, wygłasza 

swoje prywatne zdanie i przedstawia swój prywatny 
punkt widzenia? Proszę przytoczyć chociażby jeden 
negatywny głos, który padł.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani senator chyba nie słyszała, co ja mówiłem, 
i nie zapoznała się z drukiem nr 222 O. Proszę 
przeczytać ostatni akapit: „Komisja przepro-
wadziła przesłuchanie kandydatów na członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i pozytywnie 
zaopiniowała kandydaturę pani Teresy Bochwic. 
Komisja negatywnie zaopiniowała kandydaturę 
pana Janusza Rajmunda Daszczyńskiego”. Tak jest 
zapisane w druku senackim. Nie ja redagowałem 
ten druk, proszę o uwagi do Biura Legislacyjnego. 
A co do pozostałej części pani wypowiedzi, któ-
ra nie miała charakteru pytania, to jest to pani 
komentarz i pozostawiam go bez komentarza. 
Dziękuję.
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łem od Biura Legislacyjnego. Jeżeli taka formuła jest 
formułą zgodną z regulaminem, to ja na to nic nie 
poradzę – mogę tylko i wyłącznie przeprosić pana 
Daszkiewicza za to, że…

(Głosy z sali: Daszczyńskiego.)
Tak, Daszczyńskiego, za to, że tak się stało. Na 

drugi raz będę sprawdzał dokładnie, choć jako że nie 
jestem prawnikiem…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Ja pana bardzo przepraszam i informuję, że…

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, to kończy dyskusję na ten temat. 
Bardzo proszę, dobrze?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak. I również proszę 
o jej zakończenie.)

(Głos z sali: Ja również jestem zapisana…)
Pani senator za chwileczkę.
Pan senator Piotr Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Na pytanie, które chcę zadać, odpowiedź czę-

ściowo już padła. Chciałbym zapytać, kto podpisuje, 
odpowiada za druk…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ta odpowiedź padła, 
Panie Senatorze.)

Tak, tak, ale…
(Wicemarszałek Maria Koc: Druk na podstawie 

stanowiska komisji przygotowało Biuro Legislacyjne, 
a podpisał go pan przewodniczący.)

Tak, ale chciałbym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie.)
Chciałbym uzupełnić to pytanie. Czy nie jest tak, 

że wyrażenie opinii negatywnej wobec kandydatury 
wymaga głosowania komisji nad konkretnym wnio-
skiem – wnioskiem o wyrażenie opinii negatywnej? 
To przecież nie jest automat. Jeżeli ktoś nie uzyska 
opinii pozytywnej, to przecież nie znaczy to, że dostał 
negatywną.

(Głos z sali: No tak, oczywiście.)
(Senator Piotr Zientarski: To wynika z regula-

minu.)
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ja odczytałem druk senacki. 

Podpisał ten druk pan senator Fedorowicz jako prze-
wodniczący komisji. Jeśli chodzi o tego typu rozwa-
żania… Proponuję zwrócić się do Prezydium Senatu, 
żeby tę kwestię rozstrzygnęło. Snucie na ten temat 

Senator Jan Maria Jackowski:

Co do uwag, Pani Senator, dotyczących sposobu 
redakcji tego tekstu, to sądzę, że jest bardzo stosowne, 
żeby pani senator wystąpiła w tej sprawie i zapytała 
o to. Ja mogę powiedzieć, że faktycznie na posiedze-
niu komisji nie było sformułowań negatywnych w sto-
sunku do kandydatury pana Janusza Daszczyńskiego. 
Nikt nie kwestionował jego kwalifikacji, jego dorob-
ku. I tyle mogę powiedzieć. Ja to odczytałem jako 
sprawozdawca. I proszę wątków osobistych, Pani 
Senator, w stosunku do mnie nie włączać w tę de-
batę ogólną. Ja odczytałem tekst, który jest tekstem 
oficjalnym, zawarty jest w druku nr 222 O. To był mój 
obowiązek i z tego starałem się wywiązać. Dziękuję.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Kończąc tę 
wymianę zdań…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani Senator…
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …chciałabym 

powiedzieć, że pan jako wiceprzewodniczący nie po-
winien…)

Pani Senator…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …czytać tyl-

ko tego, co panu dostarczono na kartce…)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …tylko zwró-

cić uwagę na niewłaściwe sformułowania.)
Pani Senator, ja nie udzieliłam pani senator głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Ale nie było opinii ne-

gatywnej.)
Szanowni Państwo, cytuję regulamin: „Komisje 

przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych 
kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o prze-
prowadzone przesłuchania kandydatów”. Druk, na który 
powołuje się pan senator, powstał w oparciu o opinie sfor-
mułowane w trakcie przesłuchania kandydatów. Stąd też…

(Głos z sali: Ale…)
Szanowni Państwo, pan senator cytuje druk przy-

gotowany przez Biuro Legislacyjne.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja jestem zapisany do 

głosu, zdaje się.)
Panie Senatorze, zaraz panu udzielę głosu.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za odpowiedź 

na to pytanie.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek, skoro takie sformułowanie wystą-

piło w sprawozdaniu… No, ja czuję się winny z tego 
powodu. Podpisałem sprawozdanie, które otrzyma-
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, jest to sformułowanie 
używane nie po raz pierwszy. Państwo zwracają 
tutaj uwagę, że podobnie było w przypadku gło-
sowania nad wyborem prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wówczas to nie wzbudzało żadnych 
kontrowersji. Tak że proponuję zamknąć ten te-
mat.

Czy są jeszcze jakieś inne pytania do pana sena-
tora? Nie widzę chętnych.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o ciszę, Szanowni Państwo.
Przed podjęciem uchwały w sprawie powoła-

nia członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Senat może wezwać kandydata do złożenia wy-
jaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania sena-
torów.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie pani Teresie Bochwic?

Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie panu Januszowi Daszczyńskiemu?
Nie widzę chętnych. Dziękuję…
(Głosy z sali: Są.)
Pan marszałek Borusewicz i pan senator 

Augustyn.
Bardzo proszę pana Janusza Daszczyńskiego na 

mównicę.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Janusz Daszczyński: Po 20 latach po raz 
pierwszy.)

Pierwsze pytanie zada pan marszałek Borusewicz, 
a kolejne – pan senator Augustyn.

Proszę, Panie Marszałku.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Janusz Daszczyński: Dzień dobry.)
Dzień dobry.

Senator Bogdan Borusewicz:

Był pan ostatnio prezesem telewizji publicznej, 
w związku z czym mam pytanie dotyczące tej sfe-
ry. Po pana odejściu nastąpiły zmiany w telewizji 
publicznej. Jak pan ocenia kierunek tych zmian? 
Jak pan ocenia oglądalność?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę o ciszę.
Proszę o odpowiedź na pytanie.

wywodów, refleksji, wyrażanie własnych uwag czy 
opinii wykracza poza kompetencje moje jako spra-
wozdawcy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do senatora 

sprawozdawcy?
(Senator Czesław Ryszka: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Czy 

jest prawdą, że w czasie obrad komisji dossier pana 
Janusza Daszczyńskiego oceniono jako znakomite?

(Senator Jarosław Duda: Pan Ryszka chyba nie 
słuchał.)

Ma świetny życiorys menedżerski, radiowy i tele-
wizyjny. No ale w głosowaniu wyszło tak, jak wyszło. 
Słowo „negatywny” nie odnosi się do biografii pana 
Daszczyńskiego…

(Głos z sali: No właśnie.)
…tylko jest formułą prawną używaną w pracach 

komisji. Podobnie jest w przypadku poprawek – re-
komendujemy je lub ich nie rekomendujemy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Pan senator 
Ryszka…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Mogę to potwierdzić. Panie Senatorze, powiedzia-

łem bardzo wyraźnie, że nie było negatywnych opinii.
Odpowiadając na pytanie pani senator Borys-

Damięckiej, chcę wyraźnie powiedzieć, że nie było 
negatywnej opinii. Nikt nie powiedział, że negatyw-
nie ocenia kogokolwiek czy… Tego rodzaju sformu-
łowań na posiedzeniu komisji nie było.

Otrzymali państwo druk nr 222. Mają państwo 
w nim zawarte informacje o obu kandydatach i w toku 
głosowania podejmiecie państwo decyzję. Ja przed-
stawiam jedynie opinię komisji, a to sformułowanie 
traktuję jako… No, jest to pewna formuła. Bo jak ina-
czej można to było zapisać, żeby w sposób wyrazisty 
oddać, co się wydarzyło na posiedzeniu komisji? Na 
ten temat już rozmawialiśmy.

(Rozmowy na sali)
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pan Wojciech Hoflik, znakomity fachowiec w tej dzie-
dzinie. I bardzo się cieszę, że to dzieło pana Wojciecha 
Hoflika jest kontynuowane.

Podobnie jest w kilku innych obszarach. 
Mianowicie czytałem, że pan Jacek Kurski ma zamiar 
stworzyć w telewizji silne centrum programowe. To 
jest część projektu z października, który złożyłem 
radzie nadzorczej, i jeżeli to silne centrum programo-
we powstanie, to chapeau bas. Telewizja potrzebuje 
bowiem jednego kierownictwa organizacyjnego – 
oczywiście jeżeli chodzi o programy, to jest to bar-
dziej skomplikowane. Potrzebuje po to, żeby – co tu 
dużo gadać – tak jak w telewizjach komercyjnych, ale 
nie chcę nazwy żadnej z nich wymieniać, móc lepiej 
panować, a może w ogóle panować nad finansami. 
I mam nadzieję, że to centrum programowe powsta-
nie, będzie silne, będzie mieć odpowiednią postać.

Co do spraw personalnych – będę szedł tak od 
końca – to państwo doskonale wiedzą, że widzo-
wie przyzwyczajają się do postaci, które na ekranie 
funkcjonują przez lata. Tak to już jest. Jedna z moich 
znajomych, nawet mogę powiedzieć, że z koleżanek, 
wybitna menedżerka programowa, telewizyjna… 
Mogą się państwo domyślić, kto to jest. Otóż ona 
powiedziała mi – przepraszam, bo to takie trochę… 
nie tyle niecenzuralne, ile niezbyt literackie sformu-
łowanie – tak: Jaśku, jak żre, nie ruszaj. To jest taka 
zasada, która mówi: jeżeli jest dobrze, to korekty – 
proszę bardzo, zawsze mogą być, może być profilo-
wanie pod gust, że tak powiem, osobisty szefa – to 
proszę bardzo, bo wszak to on odpowiada, ale już 
zmiany radykalne wszystkiego i zmiany programowe 
typu powroty do „Teleranka”, do „Sondy”, co mówię 
z całym szacunkiem, nawet do „Pegaza”… no, to nie 
bardzo, powiem szczerze.

Wracając do spraw personalnych, powiem, że 
exodus jest ogromny. Przyznaję, że on odbywa się 
w warunkach cywilizowanych jak na to, czegośmy 
się spodziewali. Państwo wiedzą, że moi czołowi 
dyrektorzy, Jedynki, Dwójki, TVP Kultura, także 
Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, złożyli dymisje 
jeszcze przed 8 stycznia 2016 r., z różnych względów, 
ale m.in. dlatego, żeby uciec od art. 52. Szczęśliwie 
raczej wobec nikogo – może tylko z wyjątkiem 2, 3 
osób, nie wnikam w to, nie mnie aż tak szczegóło-
wo to oceniać – ten artykuł nie został zastosowany. 
Ale szkoda dla telewizji publicznej, nawet w takich 
obszarach, do których polityka z reguły w ogóle nie 
dochodzi, jest niepowetowana. I wszyscy widzimy, że 
brak np. Grażyny Torbickiej czy innych postaci tego 
pokroju powoduje, że oglądalność telewizji publicznej 
spada, i to spada dramatycznie.

Co do kwestii programowych… Moją pierwszą de-
cyzją było, aby skłonić czy zachęcić moich kolegów do 
rezygnacji z tabloidyzacji „Wiadomości”, „Panoramy” 
i innych programów informacyjnych, żeby wyrzucić 

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:

Dzień dobry.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Odpowiadam na pytanie. Pytanie pana marszałka 
Borusewicza jest zaczepne, ale bardzo dziękuję. Nie 
na takie sytuacje, aż tak kłopotliwe, natrafiałem, 
będąc przez pół roku prezesem Telewizji Polskiej, 
prezesem – chciałbym na to zwrócić uwagę – jedno-
osobowego zarządu.

Pytanie jest jasne: jak oceniam obecną telewizję, 
po 8 stycznia, kiedy to przekazałem w sposób po-
kojowy – chciałbym to zaznaczyć – zwierzchnic-
two nad Telewizją Polską panu Jackowi Kurskiemu, 
którego notabene znam wiele lat, bo obaj jesteśmy 
gdańszczanami, obaj kończyliśmy to samo liceum; 
ja oczywiście wcześniej, a pan Jacek Kurski ładnych 
parę lat później. W ogóle jest to kuźnia prezesów, bo 
i Wiesiek Walendziak, i Marian Terlecki, oni wszyscy 
są absolwentami III liceum…

(Senator Czesław Ryszka: Ma pan dobre pocho-
dzenie.)

No, nie ja to wybierałem.
W każdym razie jest tak, jeżeli chodzi o telewizję 

teraz… Oczywiście oglądam ją od czasu do czasu, 
z sentymentu, ale także po to, aby móc odpowie-
dzieć na tego typu pytania. Powiem krótko: to nie 
jest moja telewizja. Ja chciałem inaczej formatować 
tę telewizję pod względem programowym. Chciałem, 
żeby telewizja i anteny, i programy, szczególnie in-
formacyjne oraz publicystyczne, stanowiły platformę 
debaty publicznej, spokojnej, wyważonej, żeby nie 
było bitwy słownej, żeby można było społeczeństwu 
przekazywać informacje takie, by samo mogło sobie 
wyrobić zdanie na dany temat.

(Głos z sali: Ja chcę…)
Nie wiem, czy mam reagować na…
(Głos z sali: Nie reagować.)
Nie reagować. Dobrze.
Przejdę do konkretów. Mianowicie chciałbym 

ocenić obecną Telewizję Polską – chociaż z mojego 
punktu widzenia jest to bardzo niezręczne, od razu 
to mówię – na trzech płaszczyznach: programowej, 
personalnej i organizacyjnej.

Zacznę może od organizacyjnej. A więc z przy-
jemnością, jak również z satysfakcją osobistą konsta-
tuję, że część reform, które zapoczątkowałem w ciągu 
tego niecałego półrocza mojej prezesury, jest konty-
nuowana. Jest kontynuowana, widać to codziennie. 
Mianowicie przykład jest taki, że został już podzie-
lony ogromny, niepotrzebnie tak duży moloch telewi-
zyjny jak Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej 
na część kreacji i na część produkcji. Zrobił to jeszcze 
zatrudniony przeze mnie w listopadzie ubiegłego roku 
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(kandydat J. Daszczyński) Wicemarszałek Maria Koc:

I jeszcze poproszę o pytanie pana senatora 
Rulewskiego.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Potem już odpowie-

dzi.)
Pytanie zasadniczo miało być skierowane do 

obydwojga państwa kandydatów, ale przeoczyłem 
moment odpowiadania przez pierwszą kandydatkę, 
wobec tego zadaję je panu jako doświadczonemu już 
w sprawach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Problemem telewizji, Krajowej Rady i wszystkich 
mediów w Polsce było niedofinansowanie, głębokie 
niedofinansowanie. Wbrew obietnicom, PiS też nie 
rozwiązał tego problemu i na razie nie ma żadnej 
rzeczowej propozycji. Jak państwo sobie wyobrażacie 
funkcjonowanie i powiększanie oglądalności – cho-
dzi o pańską troskę – w warunkach, gdy nic się nie 
zmieniło, a wszystko ma się zmienić?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Prezesie.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:
Dziękuję bardzo.
Radia Mediów Narodowych oczywiście powstała 

zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 2016 r., która przecież 
przeszła również przez tę Izbę i została podpisana 
przez prezydenta. Jest faktem, jest bytem prawnym. 
Z tego, co wiem, lada chwila będą wybierani człon-
kowie Rady Mediów Narodowych.

Dzięki Bogu, kończy się ten stan, który w moim 
przekonaniu był przez pół roku stanem nie do za-
akceptowania, absolutnie nie do zaakceptowania 
w cywilizowanym, demokratycznym państwie, że 
prezesa telewizji czy prezesa zarządu telewizji powo-
łuje i odwołuje – szczególnie odwołuje bez podania 
przyczyny – jeden z członków rządu. To jest po 25, 
26 latach – a właściwie może troszeczkę mniej, bo 
jednak ustawa weszła w życie… Mówię o tej pierw-
szej, pierwotnej, z 29 grudnia 1992 r., która weszła 
w życie praktycznie 1 stycznia 1994 r. Byłem wtedy 
członkiem zarządu, pierwszego zarządu już Telewizji 
Polskiej Spółki Akcyjnej. I zawsze istniał mniejszy 
lub większy, ale zawsze jakiś system buforów po-
między starannie, mam nadzieję, wybraną władzą 
czy zarządem telewizji publicznej i radia publiczne-

te michałki, takie informacje prześmiewcze, niekiedy 
w dobrym, ale częściej w złym guście. No i tak się 
stało. Ostrzegano mnie wówczas, że jest to wbrew 
jakimś nawet, powiedziałbym, światowym zasadom, 
bo musi być trochę czegoś poważnego, trochę czegoś 
lekkiego, musi być taka mieszkanka. A ja uważam, 
że takiej mieszanki w programach informacyjnych 
być nie musi. Uparłem się, jest to… Przecież można 
to zbadać w internecie. Powiedziałem: zostawcie mi 
te słupki i proszę was, działajcie tak, jak wam mó-
wię. I co się stało, proszę państwa? Z mniej więcej 
4 milionów widzów – mówię o średniej oglądalności 
– o godzinie 19.30 ta oglądalność poszybowała do 
5 milionów, w szczycie do 5 milionów 300 tysięcy 
widzów. Oczywiście to wszystko jest mierzone tymi 
samymi metodami. No a teraz mamy 2 miliony, 2 mi-
liony 300.

To może tyle. Nie chciałbym się tu rozwijać, żeby 
to nie brzmiało nieelegancko wobec moich następców.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Prezesie, proszę powiedzieć – bo w szcze-
gólnych okolicznościach wybieramy dzisiaj członka 
Krajowej Rady – jak pan ocenia zmianę, którą przy-
niosła ustawa o Radzie Mediów Narodowych? Ta 
ustawa też inaczej profiluje zadania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Jak pan sobie wyobraża funk-
cjonowanie obu tych rad i jaki jest pana stosunek do 
tej zmiany?

Wicemarszałek Maria Koc:
Za chwileczkę, Panie Prezesie.
Proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora 

Sławomira Rybickiego. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana jako do byłego prezesa te-

lewizji publicznej i kandydata do Krajowej Rady. Jaka 
jest pana opinia na temat ocenzurowania wypowiedzi 
prezydenta Stanów Zjednoczonych przez telewizję 
publiczną? Co pan zamierza zrobić, jeżeli Wysoka 
Izba zaufa panu i obdarzy mandatem w Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji? Co Krajowa Rada 
powinna w takiej sytuacji zrobić?
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(kandydat J. Daszczyński) Kiedyś moja córka pisała pracę w szkole filmowej 
w Łodzi – a jest na produkcji – na temat abonamentu. 
I mnie zapytała: tato, co to jest ten abonament tak na 
dobrą sprawę? Ja mówię: wiesz, to jest taka obowiąz-
kowa opłata za to, że masz w domu telewizor, który 
jest sprawny i którym możesz odebrać sygnał telewi-
zyjny. A ona mówi: jak to, przecież filmy, wszystko 
jest gdzie indziej. Tak? Mamy np. kablówkę, to prze-
cież płacimy.

Ja oczywiście – żeby nie było – płacę abonament 
radiowo-telewizyjny, ale rzeczywiście to już jest ar-
chaiczne podejście. To jest podejście z czasów, kiedy 
w Warszawie było 100 czy 200 odbiorników, a ustawa 
abonamentowa z czerwca 2005 r. wcale tej sytuacji 
nie poprawiła, bo nie zmieniła definicji abonamentu. 
Mało tego, teraz są takie walki: wpuszczać do domu 
pocztowca czy urzędnika, który ma sprawdzić, czy 
mam telewizor, czy nie wpuszczać? Jest kiepska spra-
wa, bo kiedyś, kiedy były telewizory lampowe, jak 
się wyjęło 1 lampę z telewizora, to odbiornik nie był 
zdatny do użytku i wówczas abonamentu nie trzeba 
było płacić. Jak się ją włożyło z powrotem, to odbior-
nik działał i można było oglądać.

Tak że, proszę państwa, bardzo zachęcam… 
Przepraszam, ja wiem, że to w ogóle nie jest moje 
uprawnienie, ale to jest troska o stan telewizji i radia 
publicznego, szczególnie o stan programowy, stan tej 
części misyjnej, bo z komercyjną pewnie można sobie 
poradzić, jak będzie się musiało – to tak, żeby wrócić 
do tej sprawy. Ona rzeczywiście jest, jak mówił pan 
senator Rulewski, tak zapaskudzona, że aż nie do 
wiary – tak powiem.

Jeżeli chodzi o Radę Mediów Narodowych i w ogóle 
funkcjonowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
wobec powstania Rady Mediów Narodowych i wobec 
wyrównania, o którym mówiłem, zainteresowania 
Krajowej Rady całym rynkiem medialnym – i komer-
cją, i częścią publiczną – to jest co robić. Naprawdę 
jest co robić. Mówiłem już o finansowaniu. To jest 
pierwsze zadanie, żeby sprząc wysiłki i spróbować 
tę sprawę załatwić. W tym kontekście trzeba też bę-
dzie prawdopodobnie – to nie moje zadanie, to jest 
zadanie parlamentu – przejrzeć ustawę o radiofonii 
i telewizji, tę oczywiście wielokrotnie nowelizowaną, 
ale jej kościec stanowi ustawa z 29 grudnia 1992 r., 
ta pierwsza ustawa o radiofonii i telewizji. Czasy się 
zmieniły, może trzeba wspomnianą ustawę przejrzeć, 
może trzeba zrealizować chociażby 1 punkt, który 
jakoś został zapomniany. Mam tu na myśli kwestię 
archiwów, czyli tego wszystkiego, co telewizja, wte-
dy jeszcze państwowa, tak ją nazwijmy, w formie 
Radiokomitetu i zespołów, wytworzyła przed rokiem 
1994. Teoretycznie, gdyby literalnie stosować zapisy 
ustawy z 1992 r., te archiwa powinny stać się własno-
ścią Telewizji Polskiej. A stały się własnością albo 
przejściowo są własnością archiwów państwowych. 

go a reprezentantami, stroną rządową. A co ja teraz 
widzę, Drodzy Państwo? Ba, mówię, jak jest, mówię, 
jak odczuwam. Zła to telewizja, która krytykuje opo-
zycję, a gloryfikuje rząd. Jest niewiarygodna. Tak to 
po prostu jest.

Co do Rady Mediów Narodowych, to jest to zna-
czący krok, znaczący krok do budowania systemu 
buforów, buforu pomiędzy telewizją narodową, pu-
bliczną – jak zwał, tak zwał, wiadomo, o co chodzi 
– radiem narodowym, publicznym, a Polską Agencją 
Prasową. Jest bufor. System wybierania członków 
Rady Mediów Narodowych jest podobny do syste-
mu wybierania członków Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Jest tam nieco inaczej, bo akurat… Żałuję 
bardzo, że Senat nie jest w to zaangażowany, tylko 
Sejm i prezydent. Niemniej jest to na pewno po pół-
rocznym okresie zwrot w dobrym kierunku.

Oczywiście to oznacza, że Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji czeka nowy początek, bo już 
nie będzie miała możliwości akceptowania wyboru 
dokonanego przez np. rady nadzorcze radia i telewi-
zji, wyboru kandydatów na stanowiska czy funkcje 
członków zarządu bądź prezesa. Ale nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło. Mianowicie zrów-
nane są w jurysdykcji Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji media publiczne i media komercyjne. 
Nie ma już tego wyróżnika, jeżeli chodzi o specjal-
ną troskę co do mediów publicznych, teraz często 
zwanych narodowymi.

Współpraca pomiędzy tymi dwoma ciałami, 
Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Radą Mediów 
Narodowych, być musi i mam nadzieję, że będzie. 
Mało tego, powinna ona przebiegać harmonijnie. 
W pierwszym okresie powinna się skupić na roz-
wiązaniu kwestii bardzo bolesnej, o której mówił pan 
senator Rulewski, a mianowicie kwestii finansowania 
telewizji publicznej – czyli wszystkie ręce na pokład, 
by zapewnić sensowny system finansowania mediów 
publicznych, może mieszany, ale na pewno ze znaczą-
cym, przynajmniej 70-procentowym udziałem opłaty 
audiowizualnej.

Przecież państwo doskonale wiedzą, że dzisiaj jest 
tak, że telewizja publiczna, zresztą od lat… Chociaż 
za moich czasów, za czasów pierwszego członkostwa, 
członkostwa w 2 pierwszych zarządach Telewizji 
Polskiej mieliśmy wręcz komfort, bo wtedy było 70% 
z abonamentu i 30% z reklamy. Teraz jest odwrotnie. 
I konia z rzędem temu, kto potrafi wszystkich zado-
wolić przy takim sposobie finansowania. Po prostu 
się nie da. Dlatego trzeba bardzo umiejętnie, niener-
wowo, nieśpiesznie, modelując program, przejść do 
nowego etapu, kiedy się u nas, w Polsce, jeżeli chodzi 
o finansowanie mediów publicznych – co tu dużo 
gadać – unormalni.
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(kandydat J. Daszczyński) na ciąć, w środku, wypowiedzi prezydenta Stanów 
Zjednoczonych ani nikogo innego.

(Senator Alicja Zając: Ale media z tego żyją.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Proszę, pytanie zadaje pan senator Aleksander 

Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Prezesie, nawiązując do pana słów, że tele-

wizja powinna być rzetelna, obiektywna, spokojna, 
chciałbym zapytać: jak pan ocenia działanie telewizji 
publicznej pod pana kierunkiem w miesiącach listo-
pad – grudzień poprzedniego roku, po wyborach? 
Proszę, bardzo krótko.

(Głosy z sali: Tak jest!)
(Senator Alicja Zając: Brawo, Profesorze.)

Wicemarszałek Maria Koc:
I proszę, pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Fedorowicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, moje 

pytanie już zostało zadane przez pana senatora 
Rybickiego, tak więc nie będzie pytania.)

Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Powiedział pan, że – według pana, oczywiście… 

Ale ja się nie dziwię, bo myślę, że ma pan bardzo duży 
sentyment do telewizji, gdzie pan pracował, tak jak 
każdy z nas ma sentyment do rzeczy, które robił…

(Głos z sali: Jak do Senatu.)
…i ciężko też krytykować swoich następców, bo 

nigdy nie wiadomo, co tam kogo w życiu spotka.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 

Senatorze, proszę.)
Pytanie jest takie: powiedział pan, że zwolnienia 

odbywały się w sposób cywilizowany, prasa jednak 
i rzesze osób mówią co innego, więc prosiłbym, tak 
jak mówił mój kolega, pan senator Rulewski, o męską 
odpowiedź w tej sprawie.

Drugie pytanie. Podał pan przykład, że w ciągu 
pół roku, kiedy zmieniły się władze telewizji, oglądal-
ność dziennika spadła z 5 milionów czy 5,5 miliona, 
powiedzmy, do 2 milionów. No, jest to wielka prze-
paść. Ciężko to nawet wytłumaczyć. W normalnej 
branży – już nie mówię tylko o branży telewizyj-
nej – gdyby sprzedaż detaliczna produktu spadła tak 
bardzo mocno, to cały zarząd pewnie zostałby przez 
radę nadzorczą wyrzucony. Dlaczego tutaj, sam nie 

Ale zgodnie z systemem porozumień, które tam co 
2 lata… które obowiązują, Telewizja Polska admini-
struje wspomnianymi zbiorami, przeprowadza cyfry-
zację, odnawia je itd., itd. I potem znowu porozumie-
nie… I z tym wszystkim jest masa kłopotu, dlatego 
że w sumie nie wiadomo, jak dostęp do tych zbiorów 
jest regulowany. Czy pierwszeństwo ma telewizja pu-
bliczna, czy może też telewizje komercyjne mogą się 
zwrócić z prośbą o udostępnienie programów sprzed 
1994 r.? Tak że to też jest bardzo ważny problem.

Problem praw autorskich. Jest co robić w Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji. Mianowicie: nie było 
internetu – jest internet. Większość, znacząca więk-
szość programów archiwalnych nie ma zapisanego 
w umowach takiego pola eksploatacji jak internet. 
Trzeba to zrobić. Trzeba dokończyć kwestię biblioteki 
mediów cyfrowych, rozpoczętą przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji. Itd., itd. Można godzinami 
wymieniać zadania, które nie dotyczą – jak się z re-
guły sądzi – tylko i wyłącznie telewizji publicznej 
czy radia publicznego, ale dotyczą całego rynku me-
dialnego.

I jeszcze może słowo o prezydencie Obamie i tej, 
jak pan…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie dostałem odpowie-
dzi, czy da się wprowadzić taką wspomnianą tele-
wizję w ramach tych pieniędzy, czy nie. Prosiłbym 
o jednozdaniową, taką męską odpowiedź.)

Zgodnie z państwa oczekiwaniami – nie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Prezesie, proszę 

już kończyć.)
(Głos z sali: Których państwa?)
Wszystkich państwa. Bo, jak rozumiem, wszyst-

kim państwu zależy, żeby telewizja publiczna odróż-
niała się od telewizji komercyjnej, żeby nie ścigała się 
z telewizjami komercyjnymi na zasadach, które są 
wyznaczane przez telewizje komercyjne. Bo to jest 
ślepa uliczka. Wówczas byśmy mieli, tak jak to kiedyś 
mówiono, komercyjną telewizję publiczną. Tak się nie 
da. Trzeba po prostu część środków, i to niebagatel-
ną… To nie jest parę groszy. Produkcja telewizyjna 
jest droga. Radiowa jest oczywiście wielokrotnie tań-
sza. Ale nie ma… Jeżeli chcemy, to trudno, danina 
publiczna, większa, mniejsza, taka, inna, od licznika, 
nie od licznika… O tym można dyskutować wiele 
godzin. Te dyskusje zresztą trwają całe lata. Ale jest 
czas decyzji. Jest czas rozważań i jest czas decyzji. 
Mówi się: trudno.

I jeszcze kwestia Obamy. Mam nadzieję…
(Senator Sławomir Rybicki: Cenzury, nie Obamy.)
(Senator Piotr Zientarski: Cenzury.)
No tak, cenzury. Pan senator Rybicki zadał pytanie 

chyba w formie retorycznej. Co ja mogę odpowie-
dzieć? Co ktokolwiek może odpowiedzieć? Nie moż-



205
23. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. 
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

(senator R. Dowhan) Jak ja oceniam Telewizję Polską po wyborach 
25 października 2015 r.? Mogę ją ocenić wyłącznie 
z mojej perspektywy, czyli z perspektywy ówcze-
snego prezesa Telewizji Polskiej. Starałem się – mam 
nadzieję, że z powodzeniem – aby Telewizja Polska 
nie była wrażliwa na… żeby nie była pod wpływem 
bieżących wydarzeń politycznych, nawet tak waż-
nych jak wybory parlamentarne czy, wcześniej, pre-
zydenckie. No, to akurat nie moje czasy, tylko mojego 
poprzednika. Chodzi o to, żeby telewizja trzymała 
fason, trzymała linię. To, co zacząłem robić… Byłem 
przekonany – może była to naiwność – że będę spra-
wował mandat przez 4 lata, chyba że zostanę skazany 
prawomocnym wyrokiem, umrę czy wydarzy się ta 
trzecia czy czwarta sytuacja, w przypadku której 
można odwołać prezesa wybranego w sposób zgod-
ny z prawem. Dlatego też nie miarkowałem nic na 
miesiąc, na 2, na 4 miesiące czy na 5 miesięcy, tylko 
na 4 lata. I takie były moje plany. W związku z tym 
wielką nieroztropnością byłoby zwijanie chorągwi 
albo ustawianie ich w innym kierunku. Trzeba ro-
bić swoje, według znanej wszystkim starej, dobrej 
zasady. No, to jest klasyka… Ja napisałem 6- czy 
7-stronicowy dokument – jest on też dostępny w in-
ternecie – będący zestawieniem moich oczekiwań, 
planów i projekcji dotyczących telewizji publicznej 
i jej rozwoju. I z żelazną konsekwencją starałem się…

(Wicemarszałek Maria Koc: Może wody? Proszę 
bardzo.)

Z największą przyjemnością.
…Tych zasad trzymać. Mam nadzieję, że to 

wszystko było widoczne, mimo najróżniejszych za-
czepek z różnych stron, dotyczących tego, że za mało 
pokazuje się prezydenta Andrzeja Dudę itd. Wiadomo, 
pisałem sprostowania, które raz się ukazywały, a raz 
nie. Liczyć ludzie potrafią, a pod względem czaso-
wym wychodziło to zupełnie przyzwoicie. Tak że ja 
uważam, że telewizja sprzed wyborów, telewizja pod 
moim kierownictwem, była taka sama jak telewizja po 
wyborach. Te zasady są opisane w tym dokumencie. 
Nawet je tutaj przytoczyłem, ale na inną okolicz-
ność, przewidując, że może zadane zostanie pytanie 
dotyczące mediów w ogóle. Myślę, że zgodnie z taką 
klasyczną definicją telewizje publiczne – czy szerzej: 
media publiczne – powinny wyznaczać standardy 
dziennikarskie, techniczne, programowe, wręcz or-
ganizacyjne. I co by szkodziło rozciągnąć te zasady 
na cały rynek mediów elektronicznych? A to są proste 
zasady, bo chodzi o podstawową rolę mediów, o edu-
kację obywatelską, o wspomaganie społeczeństwa, 
o przybliżanie i rozwiązywanie problemów, które co 
i rusz się pojawiają, o informację, publicystykę, doku-
ment, rozrywkę, kulturę… Sport? A jakże. Politykę? 
A jakże. Z tym że polityka powinna być, przynajmniej 
według modelu idealnego, przedstawiana w mediach 
w sposób pluralistyczny, z perspektywy otwartości 

wiem… Kto na to pozwala? Oglądalność spadła, przy-
czynę pewnie każdy zna. Bo co do tych 2 milionów 
oglądających „Wiadomości”, to dzisiaj, jak myślę, są 
oglądane chyba tylko wiadomości sportowe, a nie te 
główne, bo w ramach tych sportowych przynajmniej 
można podać to, co faktycznie miało miejsce.

(Senator Piotr Zientarski: I prognozę pogody…)
I trzecie moje pytanie. Może pan nie być zorien-

towany, ale wczoraj dyskutowaliśmy o ustawie re-
prywatyzacyjnej i, o dziwo, w tej ustawie znalazł 
się dziwny zapis – dziwny, bo ustawa dotyczy czego 
innego – mianowicie prośba czy podanie nowego pre-
zesa, aby dofinansować telewizję kwotą kilkudziesię-
ciu milionów złotych. Jest to dziwne, absurdalne, że 
takie zapisy znalazły się we wspomnianej ustawie. 
Ja myślę, że telewizja, jak każde przedsiębiorstwo, 
powinna szukać pieniędzy gdzie indziej. Bo inne tele-
wizje się rozwijają, a ta nasza – nasza, bo też się z nią 
utożsamiamy – za chwilę przestanie mieć rację bytu.

Wicemarszałek Maria Koc:
I jeszcze, proszę, pan senator Żaryn.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Jan Żaryn:
Panie Prezesie, pańska kontrkandydatka, pani 

Teresa Bochwic, jest autorką bardzo znanego rapor-
tu. On liczy około 90 stron, tak więc ja nie będę go 
w całości przytaczał. Ten raport dotyczący stanu me-
diów w Polsce był napisany i opublikowany w 2011 r. 
Główna teza tego raportu – powtarzam, był to rok 
2011, ale gdyby ten raport był kontynuowany, być 
może wspomniana teza nie uległaby zmianie – brzmi 
następująco: media w Polsce w tamtym czasie, w tym 
także media publiczne, a więc także Telewizja Polska, 
wyszły z roli informujących społeczeństwo polskie, 
a weszły w rolę czynnika współmanipulującego spo-
łeczeństwem polskim jako strona sporu politycznego.

(Głos z sali: To teraz tak jest.)
Chciałbym pana prosić, żeby pan ustosunkował 

się do tej opinii, i zapytać, czy podziela ją pan. Nie 
zdążyliśmy dopytać o to drugiej kandydatki, niech 
więc ten raport tutaj wybrzmi z pana ust.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Prezesie.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:
Dziękuję bardzo.
To może odpowiem według kolejności pytań.
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(kandydat J. Daszczyński) gnięciu, które też jest oczywiście pochodną wydarzeń 
w Polsce i na świecie. Bo wiadomo, jak jest spokojnie, 
jak jest letnia woda, to jest letnia woda, więc nie ma 
takiego wielkiego zainteresowania. Ale to też zależy 
od pór roku, proszę mi wierzyć: w lecie zaintere-
sowanie z reguły jest mniejsze, jesienią – większe. 
Ale różnica jest potężna, ja jednak nie wytłumaczę, 
dlaczego tak jest. O to trzeba by zapytać widzów: po-
wiedzcie państwo, dlaczego nie oglądacie… Ja mniej 
więcej wiem, ale nie powiem. Tak że tak to mniej 
więcej wygląda.

Kolejna sprawa: finanse versus oglądalność. 
Wiadomo, że to są naczynia połączone i tu nie ma 
o czym mówić. Przy takim formatowaniu mediów 
publicznych, radia i telewizji, jakie jest teraz, takiej 
klasycznej misji, rozumianej w sposób bardzo, bar-
dzo, bardzo, bardzo taki książkowy, z oczywistych 
względów jest nieco mniej.

Co do pytania czy uwagi pana senatora Żaryna, 
jeśli chodzi o 2011 r. i raport, to przykro mi, ale ja 
tego raportu niestety nie znam. Ja wtedy wracałem 
z Szanghaju, byłem tam przez rok, bo prowadziłem 
ekspozycję polską w Szanghaju na Expo 2015 [ nie-
skromnie powiem, że z wielkim sukcesem. Ale jeżeli 
chodzi o opisane w tym raporcie i zacytowane przez 
pana senatora fragmenty czy opinie, to absolutnie je 
podzielam. No, co tu gadać, tak? Nie byłbym sobą, 
gdybym tutaj polemizował, więc jak najbardziej…

Co tam jeszcze było? Nie wiem, czy dobrze za-
pisałem…

(Wicemarszałek Maria Koc: To może kolejne py-
tanie, Panie Prezesie?)

(Senator Robert Dowhan: Dofinansowanie przy 
ustawie reprywatyzacyjnej.)

Ja oczywiście czytam i „Press”, i „Wirtualne me-
dia”, bo jakoś tak mentalnie nie mogę się oderwać 
od problematyki medialnej. Bo, jak przecież pań-
stwo wiedzą, jak państwo czytali – mam nadzieję, 
że zapoznali się państwo z moim życiorysem – moje 
korzenie są w elektronice na Politechnice Gdańskiej 
na wydziale elektroniki, specjalność: radio i telewizja. 
Oczywiście inżynierem takim czynnym, klasycznym 
byłem przez 2 czy 3 lata, później już nie, ale byłem 
menedżerem mediów, mam nadzieję, że udanym, bo 
mam za sobą też parę osiągnięć na niezależnym rynku 
prasowym, także w stanie wojennym, gdy pracowa-
łem przy utworzeniu diecezjalnego dwutygodnika 
„Gwiazda Morza”, potem były „Gazeta Gdańska” 
i tygodnik „Samorządność” – mam jeszcze egzem-
plarze datowane na 14 grudnia 1981 r. Tu obecny pan 
senator Rybicki zna tę historię doskonale. Moim na-
czelnym był Lech Bądkowski, a ja byłem jego zastęp-
cą. Zawsze będę go pamiętał. Zawsze. Wielka postać.

A wracając do kwestii Funduszu Reprywatyzacji 
i prośby o dofinansowanie… No, tonący brzytwy się 
chwyta – ja też bym poprosił.

na programy partii politycznych, i z dbałością o kul-
turę dyskusji. To jest bardzo ważna rzecz. Ja wiem, 
że siada wówczas dynamika, ale warto poświęcić tę 
dynamikę na rzecz kultury dyskusji. Tak więc można 
zbudować taki idealny model mediów elektronicz-
nych. W pewnym zakresie można w to włączyć także 
internet.

Jak państwo wiedzą, w rejestrach Krajowej Rady 
dotyczących rozpowszechniania lub rozprowadza-
nia programów telewizyjnych wpisanych jest po 
800 przedsiębiorców. Tu 800 i tu 800. To są niewia-
rygodne liczby, niewiarygodne w sensie ich wielkości. 
W Polsce dostępnych jest 460 programów telewi-
zyjnych, w tym 180 po polsku – nie mówię, że pol-
skich, ale po polsku. A jest też internet, są platformy 
internetowe.

Dodam jeszcze jeden element, który… Chciałbym, 
żeby wybrzmiało tutaj, że pan Jacek Kurski – bardzo 
mu za to dziękuję – kontynuuje też kwestie związane 
z utworzeniem platformy cyfrowej telewizji publicz-
nej. Chodzi o wycofanie treści z platform komercyj-
nych i stworzenie platformy cyfrowej z programami 
telewizji publicznej. Bo do tej pory one jakby latały 
wszędzie po bokach i to nie miało większego sensu. 
Tak że to jest też ważne przedsięwzięcie.

Co do zwolnień… Proszę mnie dobrze zrozumieć: 
to nie znaczy, że ja pochwalam w jakimkolwiek przy-
padku te zwolnienia. Teraz na listach prowadzonych 
przez Towarzystwo Dziennikarskie jest chyba 185 
osób. I to jest po prostu 185 osób, proszę państwa, to 
jest taka niezła… nieduża, ale niezła telewizja komer-
cyjna w komplecie, cała. Można z tych osób spokoj-
nie stworzyć kanał telewizyjny na bardzo wysokim 
poziomie. Tylko mnie chodzi o formę, że teraz nie 
odbyło to się tak, jak kiedyś – nie chcę podawać kon-
kretnego roku, ale tak było – że 52 osoby na bruk, 52 
osoby na bruk i znowu 52 osoby na bruk bez żadnych 
odpraw, bez okresów wypowiedzeń. Teraz tego nie 
było i to jest zaleta. Tylko ja jeden nie miałem okresu 
wypowiedzenia, ale to już państwo tak uchwalili i nie 
mam o to pretensji. Tak że tak to jest. Absolutnie tego 
nie pochwalam, ale sam sposób, tzn. wyposażenie na 
parę miesięcy – chociażby na 3 miesiące czy 6 miesię-
cy – tych ludzi, z dnia na dzień pozbawionych pracy, 
zauważam. Nie pochwalam tego wszystkiego, ale to 
zauważam. Każdy ma rodzinę, każdy ma dzieci… no, 
nie każdy, ale większość. Zresztą poza ideologią jest 
też życie… jest chleb, jest lodówka itd.

Co do oglądalności… Te liczby 5 milionów z gro-
szami i 2 miliony z groszami są oczywiście ekstre-
malne, to nie jest średnia. Ja starałem się tutaj po-
chwalić oglądalnością, która czasami w przypadku 
„Wiadomości” jest na poziomie 5,5 miliona widzów, 
ale mówię tutaj, że tak powiem, o szczytowym osią-



207
23. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. 
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

organizacja EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, 
do której należą telewizje publiczne z całej Europy, 
i ta organizacja występuje w imieniu swoich człon-
ków, którzy partycypują oczywiście w tym przed-
sięwzięciu, o prawa do olimpiady, do mistrzostw 
świata w piłce itd., itd. Bo kwoty są takie, że żadna 
telewizja narodowa sama tego nie udźwignie. I Bogu 
dzięki Telewizja Polska funkcjonuje w formie spółki 
akcyjnej, która – żeby była jasność – nie ma obo-
wiązku zarabiania, nie ma obowiązku generowania 
zysku, co byłoby zresztą jakimś wielkim nieporozu-
mieniem. Telewizja Polska należy do EBU i składa 
się na zakup praw, szczególnie olimpijskich, na lata 
przed 2022 r., które zostały już kupione. I gdyby 
telewizja publiczna zmieniła się w sposób, który 
by, powiedziałbym, zaburzył… Gdyby doszło do 
zaburzenia członkostwa telewizji publicznej w EBU, 
to byłyby wielkie kłopoty z samodzielnym starto-
waniem. Trzeba startować razem, wspólnie starać 
się o te prawa i potem się dzielić narodowymi frag-
mentami.

Jeżeli chodzi o terytorium nadawania, czy cyfro-
we, czy analogowe… Analogowego nadawania, jeżeli 
chodzi o telewizję publiczną, w Polsce właściwie już 
nie ma, to znaczy w ogóle już nie ma analogowego 
nadawania telewizji. Radio się trzyma analogu i pew-
nie będzie się trzymało jeszcze czas jakiś. Zobaczymy.

(Senator Krystian Probierz: Totolotek jeszcze… 
To chyba nie przekracza możliwości… I rozdział ko-
mentarza od informacji…)

Wie pan, z tym że tak… nie bardzo rozumiem… 
Bo tak: ja tu jestem… Nie wiem, czy tu jest transmi-
sja, czy nie, w telewizji…

(Głosy z sali: Jest, jest.)
O, cholera… Pani Marszałek, trzeba było mi wcze-

śniej powiedzieć, to ja bym nie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Prezesie, jest 

pan w Senacie. Wszystkie obrady są transmitowane. 
Proszę o rzeczowe odpowiedzi.)

Przepraszam bardzo, ale…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bo zbyt długie wypo-

wiedzi powodują, że pan przekazuje zbyt dużo treści, 
a nie porusza kwestii stanowiących meritum. Tak że 
proszę odpowiedzieć na pytanie. Bo już są kolejni 
państwo senatorowie…)

Bardzo dziękuję za uwagę. Postaram się ograni-
czyć do suchych faktów, bez komentarza.

Moje widzenie nie tylko programów w telewizji 
publicznej, ale w ogóle programów informacyjnych 
gdziekolwiek, jest takie, że jest część informacyjna 
i oczywiście potem są programy, które komentują 
rzeczywistość, to znaczy ich uczestnicy komentują 
rzeczywistość, bo przecież nie dziennikarze. To jest 
największy błąd warsztatowy i w ogóle jakikolwiek, 
jeżeli dziennikarz jest stroną sporu. To jest straszne. 
To może tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pani senator Dorota Czudowska. Bardzo proszę, 

Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Czy pan naprawdę koreluje niską oglądalność tele-

wizji publicznej z oceną rządu? Dodam tylko, że jak 
oglądalność była wysoka, Polacy odwołali rząd PO.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
I pan senator Krystian Probierz. Bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:
Panie Prezesie, mówił pan tutaj o pańskiej telewi-

zji i o tym, że obecna Telewizja Polska nie jest pań-
ską telewizją. Mówił pan także o pewnych zasadach. 
I właśnie o jedną z tych zasad chcę pana zapytać. 

Jak w pańskiej telewizji realizowana była zasa-
da rozdziału informacji od komentarza? Notabene, 
w tym dzisiejszym pańskim wystąpieniu informacje 
czy odpowiedzi na proste pytania zadawane z sali 
też były w jakiś sposób zmiksowane z komentarzem, 
który w innych warunkach mógłby być nawet inte-
resujący.

Jeszcze jedno pytanie, trochę nawiązujące do wy-
powiedzi pana senatora Dowhana na temat sportu. 
W jaki sposób informacje sportowe były przekazy-
wane w pańskiej telewizji? A tak à propos: nie było 
chyba losowania Totolotka, a Wolna Europa już nie 
nadaje. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Prezesie.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:
Odpowiadam na pytanie, które prowadzi do kon-

statacji, że wysoka oglądalność telewizji publicznej 
prowadzi do upadku rządu. Odwracając to pytanie, 
można powiedzieć, niska oglądalność prowadzi do 
umocnienia się rządu. No, może jest taki zamiar – 
tego nie wiem.

Co do… Może dwa słowa o sporcie. Otóż mało 
kto wie – bo to nie jest wiedza, która przenika do 
społeczeństwa – ile kosztują prawa sportowe, jak są 
nabywane i w jakich grupach są nabywane. Jest taka 
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oceniający zaangażowanie polityczne mediów poli-
tycznych. Proszę mi powiedzieć, czy istnieją w Polsce 
instytucje, poza prywatnymi, które na bieżąco śledzą 
media publiczne i badają ich obiektywizm, badają też 
obiektywizm powstających obecnie programów w te-
lewizji publicznej. Np. taki program „Polska droga do 
NATO” jest tutaj dość powszechnie uważny za bardzo 
nieobiektywny. Proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie panu pre-

zesowi? Nie.
Proszę, Panie Prezesie.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:
Panie Senatorze, cóż mogę powiedzieć? Nie 

wyobrażam sobie, aby ktokolwiek, kto ma chociaż 
śladowy umysł, drwił z osób niepełnosprawnych. 
Nie wyobrażam sobie tego. Jeżeli takie przypadki 
występują, to one są warte największego potępienia. 
I należy walczyć z takimi postawami. Nie wyobra-
żam sobie… Każdy z nas – to tak jakby już trochę 
wykracza poza… No, za chwilę może być różnie, bo 
każdy ma jakieś dolegliwości. Szacunek dla ludzi nie-
pełnosprawnych, którzy mimo niepełnosprawności są 
aktywni… Nie ma na sali pana senatora Libickiego, 
wiem, że jest za granicą… No, pan senator jest su-
peraktywny. Nie jest sztuką … Sztuką jest przezwy-
ciężyć słabości. Nie, nie… Ja nawet nie umiem tego 
komentować.

Te bluźnierstwa… Nie zostałem wychowany 
w taki sposób, bym pochwalał jakiekolwiek zacho-
wania czy jakiekolwiek sformułowania, które są, 
bym powiedział, wulgarne, zawierają wulgaryzmy. 
Czasami jednak są takie sytuacje, że tak powiem, 
soft… Znam taką jedną postać, w której ustach to 
brzmi zabawnie, ale to jest kwestia pewnego rodzaju 
osobowości, wyczucia. Jeżeli jednak jest to ozdob-
nik, przecinek, pada co chwilę, no to absolutnie… 
Przepraszam bardzo, nie ma takiej możliwości.

Instytuty badające obiektywizm mediów. Jest 
w Krajowej Radzie departament – rozmawiali-
śmy o tym z panią Teresą Bochwic – a właści-
wie zespół monitoringu. Ten zespół generalnie 
zajmuje się kwestiami związanymi z przekazem 
handlowym – oni badają, czy coś nie jest za gło-
śno, czy nie ma tam treści zabronionych itp. Jeśli 
chodzi o monitoring programów telewizyjnych, 
to jak najbardziej są prowadzone takie badania, 
ale one nie są ciągłe – są akcyjne, są na zamówie-
nie. Wczoraj na stronie Krajowej Rady Radiofonii 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Rafał Ślusarz. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ślusarz:
Mam pytanie, ale wcześniej jedno zdanie wpro-

wadzenia, żeby nie było, że my nie słyszymy tego, 
co pan mówi. Zachowam się tu asertywnie. Uważam, 
że wspomniana telewizja, zwłaszcza w listopa-
dzie i grudniu 2015 r., była fatalna, a wywiad pani 
Lewickiej z panem premierem Glińskim to nie był 
wypadek przy pracy, tylko, można powiedzieć, sym-
bol tego okresu.

Moje pytania zadam od razu, a potem jeszcze je 
wyjaśnię. Chcę odejść od przeszłości, którą się tutaj 
zajmujemy, a usłyszeć od pana coś na temat przyszło-
ści. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji… Są takie 
3 obszary, które w telewizji bardzo mi przeszkadzają. 
I chciałbym wiedzieć, czy pan znajdzie narzędzia do 
tego, żeby jakoś tymi obszarami zarządzać i próbo-
wać na nie wpłynąć.

Pierwszy element to kwestia treści, może rozryw-
kowych… Ale też w poważnych rozmowach pojawia 
się pewna drwina z osób niepełnosprawnych.

Drugi element ująłbym takim ogólnym określe-
niem: żenada, jeżeli chodzi o treści, które się poja-
wiają w telewizjach. Pan będzie odpowiadał również 
za telewizje prywatne i zarządzał nimi.

I trzeci element to element bluźnierstwa.
I teraz wyjaśnienie. Ja z powodów zawodowych 

mam bardzo szeroki kontakt z osobami, które są 
przykute do łóżka. One często nawet nie są w stanie 
obsłużyć komputera, w związku z tym nie mają do-
stępu do internetu, są skazane na treści telewizyjne. 
Z tej perspektywy drwiny z osób niepełnosprawnych, 
żenadę i bluźnierstwa – chodzi mi tu o obszar bardzo 
szeroki, wychodzący również poza kwestie związane 
z chrześcijaństwem – ogląda się w sposób szczególnie 
przykry, jest to szczególnie dotkliwe. Czy pan do-
strzega ten problem i czy pan widzi jakieś sposoby, 
jeżeli chodzi o urząd, do którego pan aplikuje, aby mi-
nimalizować wspomniane zjawisko? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki. Proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Senator Żaryn w swoim pytaniu powołał się na 

raport z 2011 r., który przygotowała pani Bochwic, 
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(kandydat J. Daszczyński) Czy ktoś z państwa ma pytanie do pani Teresy 
Bochwic? Rozumiem, że pytania do pana prezesa już 
się skończyły. Tak? Bo nie widzę zgłoszeń.

Tak że bardzo panu dziękuję.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Janusz Daszczyński: Mogę dwa słowa jesz-
cze, Pani Marszałek?)

Ale dwa słowa. Proszę, Panie Prezesie.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Janusz Daszczyński:

Dwa słowa, tak. Przede wszystkim chciałbym 
państwu podziękować za cierpliwość, a także ser-
decznie podziękować senatorom, którzy podpisali się 
pod wnioskiem o to, aby państwo rozpatrzyli moją 
kandydaturę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Prezesie.
Rozumiem, że do pana pytań już nie ma.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Janusz Daszczyński: Dziękuję bardzo.)
Czy są pytania do pani Teresy Bochwic? Są. 

Dobrze.
To bardzo serdecznie zapraszam panią tutaj.
Zgłasza się pan senator Antoni Szymański. Tak? 

I pan senator Rafał Ślusarz.
Bardzo proszę. Pierwsze pytanie zadaje pan sena-

tor Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprzedni kandy-
dat zakończył swoją wypowiedź na kwestii monito-
ringu i jego znaczeniu. 

Chciałbym zapytać również panią o to, jak pani 
widzi znaczenie jakiegoś ciała zewnętrznego, które 
oceniałoby pracę mediów i w ten sposób pomagałoby 
mediom. W końcu wszyscy mamy głód obiektywnej 
informacji, wysokiej kultury w mediach. A więc czy 
pani zdaniem takie ciało jest potrzebne? Jak ono mo-
głoby funkcjonować? I jakie jest pani doświadczenie 
w tej mierze, widziane przez pryzmat tego raportu, 
o którym mówi pan senator Żaryn, a który pani opra-
cowywała? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

I jeszcze pan senator Rafał Ślusarz. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

i Telewizji zauważyłem ogłoszenie publiczne 
o przetargu dotyczącym badania treści chyba 
programów informacyjnych Telewizji Polskiej… 
Nie staję w tym przetargu, więc tak za bardzo się 
nie interesowałem. W każdym razie z całą pewno-
ścią takie analizy są robione. Przez pracowników 
Uniwersytetu Warszawskiego była robiona analiza 
przebiegu kampanii prezydenckiej, kampanii par-
lamentarnej w ubiegłym roku, zamówiona przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale żaden 
z członków Krajowej Rady ani żaden z pracow-
ników Krajowej Rady w tych pracach nie brał 
udziału. Po prostu odebrano tę pracę, przyjęto 
prezentację. Tak że wydaje się, że… Jest oczywi-
ście Instytut Monitorowania Mediów i inne tego 
typu organizacje, które takie rzeczy robią, ale 
monitorować w sposób ciągły, przynajmniej te 
180 stacji telewizyjnych nadających po polsku 
i wszystkie ich programy, po prostu się nie da. 
Krajowa Rada, jak państwo doskonale wiedzą, 
generalnie reaguje na skargi. Jeżeli jakaś skarga 
wpływa, jest rozpatrywana, wydawana jest opinia, 
ewentualnie nakładana kara, w tym finansowa. 
Tak to… Jest nakładana – w sensie: Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji ją nakłada. Taki system 
monitorowania w obecnych czasach na 100% by 
się przydał, bo to, co się sączy z odbiorników te-
lewizyjnych, z ekranów komputerów itd. ma gi-
gantyczny wpływ szczególnie na młode pokolenie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pytanie zada pan senator Antoni Szymański.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja zadam pytanie 

pani marszałek, jeżeli można, jeśli pani marszałek 
pozwoli. Po prezentacji pana senatora Jackowskiego 
miałem wrażenie, że przyjęliśmy konwencję, zgodnie 
z którą kandydaci nie będą pytani. Ponieważ kandydat 
odpowiada bardzo szeroko od godziny… Myślę, że 
byłoby dobrze… Chciałbym zadać pytanie również 
pani Teresie Bochwic, jeśli pani marszałek pozwoli. 
Mogę?

Wicemarszałek Maria Koc:
Oczywiście.
(Senator Antoni Szymański: Dziękuję bardzo.)
Tak. Ja chciałam to zaproponować, jak skończą się 

pytania do pana prezesa.
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łam się, czy nie jesteśmy czasem w sytuacji wyboru 
prezesa telewizji. To rzeczywiście wspaniały facho-
wiec. Ja pamiętam dobrze… Wielokrotnie oglądałam 
programy Telewizji Gdańsk, kiedy pan Daszczyński 
był jego szefem. Bardzo bym chciała zobaczyć pana 
na podobnym stanowisku, czy w Telewizji Polskiej, 
czy… Rzeczywiście to była świetna telewizja.

Chciałabym się jeszcze jednym zdaniem, żeby 
jakby troszkę złapać proporcje, odnieść do tego, co 
pan powiedział o oglądalności „Wiadomości”. Jeżeli 
od wielu, wielu lat ogląda się wykresy oglądalności 
„Wiadomości” Telewizji Polskiej, to widać, że w okre-
sach wyborczych zawsze są bardzo duże piki, wzrosty 
oglądalności. Bardzo gratuluję, że pan w tym czasie 
właśnie tak miał, no bo właśnie wtedy pan był preze-
sem. I najpierw z powodu wyborów prezydenckich był 
jeden pik, a potem drugi, duży, z powodu wyborów 
parlamentarnych. To takie uwagi na początku, zanim 
przejdę do odpowiedzi na pytania.

Teraz tak. Ja rzeczywiście jestem autorką raportu 
o zagrożeniach wolności słowa w Polsce, i w nim 
była mowa, tak jak pan senator Żaryn bardzo zgrab-
nie podsumował – chyba takie słowa tam nawet nie 
padły, ale to podsumowanie wydaje mi się szalenie 
trafne – że w pewnej mierze media, nie tylko pu-
bliczne, ale niestety również publiczne, brały udział 
w jakichś manipulacjach związanych z opinią pu-
bliczną. Oczywiście ja mówię to w jednym zdaniu, 
a raport liczy jakieś 80 czy 100 stron i każdy może 
się z nim zapoznać. I teraz, jeżeli chodzi o to, jakie 
jest remedium na to wszystko… Często się mówi, że 
nie jest określona misja mediów publicznych, mówi 
się również, że nie wiadomo, czy media prywatne 
w ogóle mają jakąś misję. Otóż wydaje mi się, że 
zupełnie wystarczająca do tego, żeby to rozstrzy-
gnąć, jest lektura ustawy o radiofonii i telewizji – tej 
ustawy, która od 1993 r. rządzi naszymi mediami 
i Krajową Radą, reguluje też działalność Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji – jak również dyrektyw 
europejskich. Art. 6 ustawy mówi, że Krajowa Rada 
stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji – ja 
czytam to już w skrócie – i interesów odbiorców, 
zapewnia też otwarty i pluralistyczny charakter radio-
fonii i telewizji. Z kolei dyrektywa Unii Europejskiej 
z 2010 r. mówi, że umiejętność korzystania z mediów 
obejmuje zdolność, wiedzę i osąd pozwalające konsu-
mentom skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów 
– i mogą to robić osoby, które potrafią dokonywać 
świadomych wyborów i zdają sobie sprawę z charak-
teru treści i usług. Poza tym w dyrektywie o pomocy 
publicznej jest dosyć duży fragment dotyczący misji 
publicznej. Ta misja to jest przede wszystkim ochrona 
przed nienawiścią, dyskryminacją, ochrona niepełno-
sprawnych w taki sposób, żeby przekaz był dla nich 
jasny i żeby oni również nie podlegali jakimś aktom 
nienawiści i dyskryminacji, a także – no, to już może 

Senator Rafał Ślusarz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani! 
Będzie to to samo pytanie, które zadałem poprzedni-
kowi. Chciałbym tylko od razu na coś uczulić. Kiedy 
mówimy o osobach niepełnosprawnych, to pojawia 
nam się obraz osoby na wózku, ale są to też osoby 
niewidome, są to osoby głuchonieme, są to czasami 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. Proszę mi tutaj 
nie mówić, że państwo nie widzieli różnych scenek 
kabaretowych, które wykpiwały tę niepełnospraw-
ność, przecież jest ich mnóstwo. Naprawdę chciałbym 
zachęcić państwa do spojrzenia na ekran telewizyjny 
oczami takich osób. To jest ogromnie przykra sprawa. 
Ja często oglądam programy telewizyjne w towarzy-
stwie takich osób i wstydzę się za tych, którzy te 
programy produkują i wypuszczają. 

Czy pani będzie jakby zwracać uwagę na te rze-
czy? I jakich narzędzi będzie pani używać? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan profesor Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Chciałbym wrócić do swojego pytania, ale tym 

razem nie o raporcie byłaby mowa, tylko o tym, jak 
pani jako z jednej strony dziennikarka, a z drugiej 
strony naukowiec, który bada media, postrzega ten 
ostatni okres, jeśli chodzi o funkcjonowanie Telewizji 
Polskiej. Czy w konfrontacji z tym pani raportem 
widzi pani oznaki poprawy, czy też przykłady po-
wtarzania się tych samych błędów, które były po-
pełniane w okresie rządów Platformy Obywatelskiej 
i PSL? Gdzie widać podobieństwa, a gdzie są, w tym 
przypadku przede wszystkim w ocenie naukowca, 
widoczne różnice?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:
Witam państwa serdecznie!
Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie 

podziękować państwu senatorom, którzy podpisali się 
pod poparciem dla mnie, a także tym, którzy głoso-
wali na mnie w komisji. Bardzo dziękuję.

Z zainteresowaniem wysłuchałam prezentacji 
mojego konkurenta, pana Janusza Daszczyńskiego, 
chociaż muszę przyznać, że chwilami zastanawia-
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(kandydat T. Bochwic) nie chcę już dalej rozwijać tego tematu. Wszyscy to 
oglądaliśmy i było to czasami nie do wytrzymania, 
ale była taka opinia w poprzednim kierownictwie te-
lewizji, że ludzie to właśnie lubią. A pan zauważył, 
że wtedy, kiedy pan tę tabloidyzację ograniczył, to 
oglądalność właśnie wzrastała. Chociaż był to okres 
wyborczy i oglądalność wzrastała może częściowo 
właśnie z tego powodu, a częściowo z powodu ograni-
czenia tabloidyzacji. Ale ograniczenie tabloidyzacji jest 
bardzo istotne, nie tylko w wiadomościach. Ono jest 
w ogóle ważnym zadaniem społecznym i sądzę, że mo-
nitoringi nastawione na media, zarówno prywatne, jak 
i publiczne, powinny bardzo uważnie przyglądać się 
tabloidyzacji, ponieważ ona jest sprowadzaniem widza, 
słuchacza – czytelnika też, oczywiście, ale mówimy 
tutaj o mediach audiowizualnych – do coraz niższego 
poziomu. Uważam, że media publiczne, przynajmniej 
media publiczne, powinny służyć temu, żeby człowiek 
wzrastał, a nie spadał. Jeżeli człowiek wzrasta, to wie 
coraz więcej, coraz lepiej jest zabawiany przez rozryw-
kę, jest również coraz lepiej edukowany, coraz lepiej 
orientuje się w skomplikowanym współczesnym społe-
czeństwie, jak również w mechanizmach demokratycz-
nych – prawda? A telewizja nawet nie informowała, jak 
się uczestniczy w głosowaniu, co na przykład w przy-
padku wyborów lokalnych jest bardzo istotne, bo to 
są skomplikowane rzeczy. To nie jest tak, że jest jeden 
kandydat, nie, tam jest paru kandydatów, a wybiera 
się jedną osobę. To są rzeczy ważne i społeczeństwo 
koniecznie powinno otrzymywać odnośne informacje 
od mediów, zwłaszcza od mediów publicznych. Nie 
chodzi jednak tylko o media publiczne, bo oczywiście 
media prywatne również mają takie zadania, a przy-
najmniej cześć takich zadań, choć tam tabloidyzacja 
jest oczywiście dopuszczalna w znacznie większym 
stopniu. Niemniej jednak uważam to za bardzo istotny 
problem, który wiąże się właśnie ze sprawą monitorin-
gu. To wszystko pozwala przybliżyć nas do lepszych 
rozwiązań: właśnie porządny, rozbudowany, naukowo 
postawiony monitoring mediów.

On ma jeszcze jedną bardzo istotną rolę, o któ-
rej często się zapomina, a na którą zwróciła moją 
uwagę pani marszałek na spotkaniu komisji, podczas 
dyskusji na posiedzeniu komisji. Chodzi mianowicie 
o dziennikarzy. Jak dziennikarze mają funkcjonować 
w sytuacji, kiedy nadawca wymaga od nich manipulo-
wania, łamania zasad dziennikarskich kart etycznych, 
których jest kilka? Co prawda nie wszyscy je podpi-
sali, ale większość telewizji podpisała. Największe 
telewizje podpisały Kartę Etyczną Mediów w zakre-
sie bezstronności, rzetelności, równowagi itd. Jest 
tam wymienionych wiele punktów, przede wszystkim 
punkt dotyczący zasady prawdy. Media zarówno pry-
watne, jak i publiczne mają za zadanie informowa-
nie, tzn. przekazywanie prawdy, prawdy o faktach 
przynajmniej.

mniej istotne w kontekście tych pytań – promowanie 
europejskich utworów audiowizualnych, co jest bar-
dzo istotne z punktu widzenia finansowego. A to po 
to, żeby zaspokoić demokratyczne, społeczne i kul-
turalne potrzeby każdego społeczeństwa.

Jeżeli chodzi o monitoring, to dyrektywa mówi 
tak: „Pożądane jest monitorowanie realizacji usług 
publicznych przez właściwy organ lub powołane 
w tym celu gremium w sposób przejrzysty i sku-
teczny”, a nadzór powinien być „prowadzony przez 
podmiot rzeczywiście niezależny od kierownictwa 
nadawcy publicznego”. Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji przez wiele lat miała taki dział monitorin-
gu, który rzeczywiście zajmował się monitorowaniem 
wybranych programów. Monitorowanie wszystkiego 
jest niepotrzebne, nierealne i bezcelowe. Monitorować 
należy te programy, które rzeczywiście mają wpływ 
na opinię publiczną, to znaczy te, które cieszą się 
wysoką oglądalnością czy słuchalnością, są nada-
wane w dobrych pasmach, słuchanych, oglądanych, 
i angażują takie osoby, takich dziennikarzy, którzy 
zapewniają popularność. Moim zdaniem trzeba wró-
cić do tego monitoringu i Krajowa Rada jako właśnie 
to ciało niezależne od wszystkich nadawców, zarów-
no prywatnych, jak i publicznych, jest doskonałym 
miejscem na rozwinięcie takiej działalności. Taka 
działalność jest niezwykle potrzebna, działalność 
na dobrym poziomie, na poziomie naukowym, co 
zakłada, że będą się tym zajmować nie tylko doświad-
czeni praktycy, co też jest bardzo istotne, lecz także 
osoby utytułowane naukowo, profesorowie i gremia 
uniwersyteckie. Ja tu mam wypisane nazwiska kilku 
osób, które się tym zajmują zawodowo: pan profesor 
Krzysztof Gurba z Krakowa, pan doktor Kononowicz, 
pan doktor Gackowski – który ma, co prawda prywat-
ny, instytut monitorowania mediów, no ale skoro to 
jest prywatne, to można by go, powiedzmy, zaprosić 
jako współpracownika, naukowca – i doktor Marek 
Kochan; są rozmaite osoby z rozmaitych stron sceny 
politycznej, kojarzone lub niekojarzone. Naukowiec 
to jest naukowiec, więc on nie ma, że tak powiem… 
W pracy on odkłada swoje poglądy, chociaż zapewne 
je ma. Ja oczywiście rzuciłam parę nazwisk tak przy-
kładowo, to może być wiele innych osób. Sądzę, że 
opisany dział Krajowej Rady stanowczo należałoby 
bardzo wzmocnić. To nie może być tylko przekaz 
handlowy, chociaż to też jest bardzo ważne… To nie 
może być tylko monitorowanie przekazu handlowego, 
musi być także monitorowanie treści.

Pan Janusz Daszczyński w telewizji wykonał bardzo 
dobrą rzecz przez te pół roku, mianowicie trochę ogra-
niczył tabloidyzację wiadomości telewizyjnych, i to mu 
się udało. Znikły te straszliwe, płaczliwe, łzawe historie 
o jakiejś pani, której dach zerwało czy coś takiego. Ja 
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(kandydat T. Bochwic) nia dziennikarzy, szczególnie telewizyjnych i radio-
wych, trzeba przyznać, że jest to prawdziwy pro-
blem. Rzeczywiście jest to kierunek dla działań, który 
widzę w przypadku Krajowej Rady, w której mam 
nadzieję się znaleźć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan profesor Michał Seweryński. 

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Proszę pani, chciałbym poznać pani zdanie w spra-

wie reklamowania leków, paraleków i innych środków, 
rzekomo cudownych, w telewizji, bez ponoszenia żadnej 
odpowiedzialności – jeżeli nie liczyć tego szybko wyre-
cytowanego „skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”. 
Czy pani uważa, że publiczna telewizja powinna być 
częścią machiny napędzającej rynek farmaceutyczny, 
czy powinna być miejscem edukacji o lekach i rzetelnej 
informacji, za którą telewizja powinna ponosić odpo-
wiedzialność? W tej chwili każdy może sobie kupić 
reklamę i reklamować cokolwiek, co mu się żywnie 
podoba, a telewizja inkasuje pieniądze i mówi, że nie 
ponosi za to odpowiedzialności. Czy pani uważa, że coś 
w tej sprawie należałoby zmienić? I czy da się zmienić?

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: Z pewnością…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę jeszcze chwileczkę poczekać, jeszcze pan 

senator Jan Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Szanowna Pani, proszę o odpowiedź na miarę 

niezłomnej działaczki Solidarności – prześladowa-
nej, a do tego jeszcze, jak widzę, kompetentnej – na 
pytanie, które wcześniej zadałem: czy pani zdaniem 
telewizja, media publiczne, telewizja, a także radio, 
o którym pani wspominała, są w stanie podołać za-
daniom ustawowym i innym, o których pani mówiła, 
w warunkach długoletniej suszy finansowej i wobec 
braku rozwiązań w najbliższych latach? Dziękuję.

Kandydat na Członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:
Cóż, mogę powiedzieć, że na jedno i drugie pyta-

nie najogólniej można odpowiedzieć w ten sposób: to 
do państwa w parlamencie należy uregulowanie tego, 

Jeżeli chodzi o ostatni okres w telewizji, to jest to 
okres – powiedziałabym – burzy i naporu. Bardzo się 
cieszę, że zakończył się okres przejściowy, że wyga-
sła ta ustawa przejściowa, ponieważ teraz państwo 
w Sejmie, w Senacie będą mogli – tak sądzę – zająć 
się dalszym porządkowaniem sytuacji w mediach 
publicznych.

Jeżeli chodzi o to, czy jest lepiej, czy jest gorzej, 
to przytoczę przykład, o którym mówiłam na po-
siedzeniu komisji. Osoby, które były na posiedze-
niu komisji senackiej, proszę o cierpliwość, bardzo 
to skrócę. 13 grudnia zeszłego roku odbył się duży 
marsz. Telewizja publiczna, ta pana Daszczyńskiego, 
podała w „Wiadomościach”, że brało w nim udział 
15–80 tysięcy ludzi. Nie przedstawiono szacunków 
Policji. Strony sporu miały różne oszacowania doty-
czące tego marszu. Następnie do telewizji publicznej 
po „Wiadomościach” zaproszono komentatora, jedne-
go, byłego posła Platformy Obywatelskiej. No, jeżeli 
mówimy o bezstronności, rzetelności, równowadze 
i takich sprawach… Jest to oczywiście tylko jeden 
przykład. Nie twierdzę, że tak było cały czas, nie-
mniej jest to przykład bardzo znaczący. Kogo dzisiaj 
widzimy w programach publicystycznych? Widzimy 
po 3–4 osoby z każdej strony sceny politycznej. Te 
programy bywają lepsze, bywają gorsze. Są rozma-
ite sytuacje i wiele sytuacji można poddać krytyce. 
Jednak moim zdaniem, jeżeli chodzi o równowagę, to 
nie ma porównania, na korzyść dzisiejszej telewizji.

Ale telewizja nie jest jedynym medium, którym 
zajmuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
Moim konikiem zawsze było radio, które było moim 
miejscem pracy przez co najmniej 13 lat. W tym 
przedstawionym życiorysie opuściłam chyba długi 
okres współpracy z Polskim Radiem… Radio mnie 
najbardziej interesuje. Można jeszcze dodać, że radio 
nigdy nie było tak złe jak telewizja, ale radio rów-
nież bardzo się rozwinęło, poprawiła się informacja 
i publicystyka w radiu. Takich przykładów można 
by podać naprawdę wiele. Myślę, że państwo mają 
rozmaite sposoby na to, żeby do nich dotrzeć.

Zresztą uważam, że ważny jest prawdziwy moni-
toring. Już nie chciałabym się powtarzać, ale powiem, 
że ważne jest porządne, naukowe zbadanie nawet 
pewnych wycinków audycji, pewnych godzin. Wtedy 
jest to miarodajne. 2 dni, w których ktoś coś oglądał 
i coś mu tam nie pasowało, są w ogóle bez znaczenia 
praktycznie.

Wracając do kwestii dziennikarzy… Nacisk 
wydawców czy nadawców na manipulowanie, na 
zatajanie prawdy, na zniekształcenia demoralizuje 
dziennikarzy. Uważam to za już właściwie istnie-
jący dość poważny problem społeczny, oczywiście 
środowiskowy, ale wziąwszy pod uwagę siłę raże-
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Sobieskiego, a nie rozsiewać podobne brednie, groźne 
brednie. Jeżeli to jest prawda, a mam nadzieję, że to 
jest kłamstwo… Ale w takim razie nie powinna…

(Senator Michał Seweryński: A osoba, która przyj-
muje taką reklamę?)

To musi być uregulowane, ona musi mieć regula-
min, a regulamin musi być oparty na prawie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek, a potem pan marszałek 

Adam Bielan.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wrócę do tego wspomnianego raportu z 2011 r. Bo 

stwierdziła pani – tak mniej więcej – że media mani-
pulowały widzami. I chciałbym, żeby pani troszeczkę 
zaktualizowała ten raport. To był 2011 r. A gdyby 
pani przeszła – króciutko – do roku 2016, to czy pani 
w tym raporcie by to samo napisała, czy pani by coś 
zmieniła?

I drugie pytanie. Czy manipulowanie mediami 
wpływa na oglądalność? To mnie też ciekawi.

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: Na oglądalność?)

Na oglądalność. Dziękuję.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Teresa Bochwic: No…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Za chwileczkę. Jeszcze pan marszałek Adam 
Bielan.

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: Tak, przepraszam.)

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać o problem reklam skiero-

wanych do dzieci. Wiemy, że z jednej strony te 
reklamy sprawiają, że oferta, jeśli chodzi o ka-
nały dla dzieci, jest bogatsza, tych kanałów jest 
po prostu więcej, one mogą się utrzymywać, ale 
z drugiej strony dzieci nie są jeszcze świadomy-
mi konsumentami i nie są wystarczająco dojrzałe 
psychicznie, żeby nie ulegać rozmaitym technikom 
manipulacyjnym, które reklama stosuje, i to powo-
duje rozmaite problemy wychowawcze. Jakie jest 
pani zdanie na ten temat?

co uregulować należy – a na pewno są bardzo pilne 
sprawy do uregulowania.

Bardzo jestem zmartwiona tym, że z ustawy 
o mediach narodowych wypadła sprawa opłaty au-
diowizualnej. Przeczytałam dokładnie dyrektywę… 
Bo to poszło do zatwierdzenia do Unii Europejskiej 
i to ma trwać podobno półtora roku itd. W każdym 
razie przeczytałam dokładnie dyrektywę dotyczącą 
pomocy publicznej i stwierdziłam, że tam jest to nie-
słychanie woluntarystycznie potraktowane, to znaczy 
Komisja ocenia, może ocenić, może zatwierdzić, nie 
zatwierdzić itd., tak że właściwie nie bardzo wiado-
mo, co Komisja może zrobić w tej sprawie. Ma ona 
ogromne pole do manewru, co oznacza, że trzeba 
dobrze negocjować, a to oczywiście należy do tych, 
którzy prowadzą negocjacje.

Zaraz, żebym się nie zgubiła. Leki w reklamie 
to też zdecydowanie jest sprawa do uregulowania. 
Zresztą częściowo jest to uregulowane. Moim zda-
niem media publiczne…

Przepraszam, jeszcze wrócę do pewnej sytuacji. 
Przez 2 czy 3 lata w stowarzyszeniu dziennikarzy 
przygotowywaliśmy projekt ustawy o mediach pu-
blicznych. Tam było… Zresztą to chyba nawet weszło 
do tego pierwszego projektu, który w styczniu czy 
w lutym był przez ministerstwo kultury promowany. 
Chodzi mi o całkowity zakaz reklamy w mediach 
publicznych. To nie jest dobre rozwiązanie, całkowity 
zakaz nie jest możliwy – powiedzmy w ten sposób: 
zdaje się, że nie jest możliwy – ale na pewno telewizja 
czy radio publiczne nie mogą zasłaniać się tym, że 
cokolwiek nadają. Jeżeli wróżki zaczęłyby lansować 
swoje usługi poprzez reklamy w telewizji publicznej 
– choć dla wróżek to może jest trochę za drogie – to 
ja byłabym za tym, żeby jednak takich reklam nie 
przyjmować i nie puszczać tego publiczności. Zatem 
leki w reklamie jest to bardzo cienka sprawa. Tak jak 
powiedziałam, do państwa, do parlamentu należy 
uregulowanie tego raz na zawsze, tak żeby to było 
zupełnie jasne.

Można podejść do tego również w ten sposób, że 
się trochę zniechęci tych państwa, ograniczając np. 
czas emisji w mniej popularnych pasmach. To był 
jeden z pomysłów zawartych w projektach, w któ-
rych przygotowywaniu współpracowałam. Jeżeli 
będą pasma wolne od reklamy i będą to niestety naj-
lepsze pasma z punktu widzenia finansowego… Ale 
to wtedy nie będzie takie bardzo łakome dla tych… 
Krótko mówiąc, jest wiele sposobów na to, żeby to 
ograniczyć, wymaga to dobrej woli.

Kiedy słyszę reklamę zachęcającą do używania 
dezodorantu, który na tydzień powstrzymuje pocenie 
całego ciała, to myślę, że po prostu taka osoba, któ-
ra to wymyśliła, już powinna jechać do szpitala na 

(kandydat T. Bochwic)
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Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Podzielam pani opinię – nie dlatego, że sama od 

prawie półwiecza jestem związana z radiem – że ra-
dio było i jest tym medium, które prezentuje o wiele 
wyższy poziom intelektualny i, powiedziałabym, 
edukacyjny, bo oddziałuje wyłącznie na słuch. By 
nie dopuścić do tabloidyzacji radia i telewizji, ja od 
wielu lat postuluję, by zagęścić sito naboru do zawodu 
dziennikarskiego. Różne mogą być na to sposoby. 
Przede wszystkim myślę, że kandydaci mogliby być 
opiniowani np. przez osoby o wysokich kwalifika-
cjach moralnych. 

Czy Krajowa Rada Radiofonii mogłaby wziąć na 
siebie desygnowanie odpowiednich kandydatów do 
zawodu dziennikarskiego, żeby w jakiś sposób ura-
tować etos tego zawodu? Bo w tej chwili on niestety 
podupada, i to w zastraszającym tempie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Panie Marszałek.
Pani Doktor, mam pytanie związane z bulwersują-

cym miniserialem niemieckim „Nasze matki, nasi oj-
cowie”. Był protest ambasady polskiej w Berlinie, jed-
nak ten serial i tak został wyemitowany w Telewizji 
Polskiej. Jak pani to ocenia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę odpowiedzieć.

Kandydat na Członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:
Więc tak: etos zawodu dziennikarza… Zgadzam 

się z panią marszałek, że etos zawodu dziennikarza 
upada, przy czym nie dlatego, że osoby niewydol-
ne moralnie się tam dostają, tylko dlatego, że często 
wielu dziennikarzy… My to widzimy w stowarzy-
szeniu dziennikarzy, mamy Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy, które zajmuje się monitorowaniem 
prześladowania dziennikarzy, nie monitorowaniem 
tekstów czy produkcji, a waśnie dziennikarzami… 
Widzimy, jak dziennikarze są łamani i demoralizo-
wani przez właścicieli mediów, przez nadawców. Jest 
to bardzo poważny problem i w centrum monitoringu 
znajdą państwo bardzo dużo materiałów na ten temat, 
często szczegółowych, czasem budzących kontro-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:
Moje zdanie jest takie, że dzieci należy całkowi-

cie chronić przed reklamą, łącznie z zakazem wystę-
powania dzieci w reklamie, występowania rodziców 
w reklamach. Jest dość niezręczne sformułowanie 
w ustawie, bo jest powiedziane, że rodzice i nauczy-
ciele nie, bo wpływają na dzieci, ale są dodane słowa 
„i inne osoby”. No, inne osoby to jest cały świat. To 
jest słuszna uwaga, inne osoby też wpływają na dzieci, 
bo dziadkowie wpływają na dzieci, sąsiedzi wpływają 
na dzieci, osoby spotkane na wakacjach wpływają na 
dzieci, inne dzieci też wpływają na dzieci. To po prostu 
musi być zakazane. Takie jest moje zdanie.

Czy manipulacja wpływa na oglądalność? No, 
pewnie czasem wpływa, jeżeli się przyzwyczai od-
biorcę do tego, że np. jakiś kierunek myślenia szcze-
gólnie się promuje. A ludzie lubią rozmaite kierunki. 
Widzimy zresztą dosyć wyraźny podział społeczny. 
Przypuszczam, że dałoby się go również odnieść do 
słuchalności i oglądalności rozmaitych mediów, które 
mniej lub bardziej sprzyjają którejś z opcji politycz-
nych i w których można napotkać tematy szczególnie 
pokupne w danych kręgach.

Jeżeli chodzi o media publiczne, to uważam, że 
one powinny jednak się odnosić do wszystkich stron 
sceny politycznej. I mam wrażenie, wziąwszy pod 
uwagę niesłychaną liczbę audycji, które ostatnio oglą-
dam i których słucham, z Nowoczesną, Kukiz’15 i in-
nymi takimi małymi partiami, Partią Razem, kimś 
tam jeszcze… Ja nigdy, nawet w poprzednich telewi-
zjach, nie widziałam tyle osób ze wszystkich stron 
sceny politycznej.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
(Senator Piotr Florek: Jeszcze aktualizacja ra-

portu. Gdyby pani ten raport z roku 2011 zaktuali-
zowała…)

Proszę pana, wnioski z raportu były oparte na 
danych z 2010 i 2011 r. Oczywiście trzeba by po 
prostu dokładnie to zbadać, zmonitorować i zrobić 
nowy raport. Nie ma żadnej takiej możliwości, żeby 
ekstrapolować wyniki czegokolwiek na okres o 5 lat 
późniejszy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani marszałek Maria Pańczyk-

Pozdziej.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.
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(kandydat T. Bochwic) (Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: A, tak, tak.)

…o sytuacji polskich rodzin. Tam był duży roz-
dział o mediach i o wpływie mediów na rodzinę.

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: Tak. Ja go pisałam. Tak.)

A więc jest pytanie w sprawie rodziny…
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Teresa Bochwic: Ale to było chyba 20 lat 
temu, może 15.)

Prawie, 1998 r.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Teresa Bochwic: Prawie 20 lat.)
A więc problemy rodziny. Wiemy, że to nie jest 

tylko kwestia 500+, że to jest także spora rola mediów, 
jeśli chodzi o wychowanie młodych ludzi. 

Tak więc jest pytanie, jak tutaj pogodzić warto-
ści, promowanie dobrej rodziny z atrakcyjną formą. 
Wiemy, że to jest wielka potrzeba dnia dzisiejszego. 
Czas galopuje, zwyczaje się zmieniają, następują men-
talne zmiany. Jak pani widzi te problemy? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan profesor Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Nie mogę nie zadać tego pytania, jako że jestem 

także historykiem, a nie jedynie senatorem. Jak pani 
widzi media publiczne w roli jednego z wielu pod-
miotów, które mogą – bo mają takie instrumenty – 
zająć się promocją polskiej historii, a także pełnić 
funkcję wychowawczą? Oddzielam te dwie kwestie 
w tym sensie, że funkcja wychowawcza bardziej jest 
skierowana do wnętrza, do wspólnoty narodowej, zaś 
funkcja promocyjna to m.in. często bardzo twarde 
targowanie się z innymi telewizjami po to, żeby wpro-
wadzane na teren polskiej telewizji pakiety, obejmu-
jące mniej lub bardziej mądre seriale, np. produkcji 
niemieckiej… Dzisiaj można zobaczyć, jak wiele tych 
produktów niemieckiej telewizji…

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: Ale nie tylko.)

Nie mówię, że tylko. Mówię: przykładowo. Ich 
akurat, dziwnym trafem, jest coraz więcej, więc to 
podnoszę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, pytanie.)
Tak, już zmierzam do pytania.
Czy widzi pani taką rolę telewizji publicznej, by 

wzmocniła ona negocjacje z najważniejszymi tele-
wizjami Europy czy Stanów Zjednoczonych, po to, 
żeby właśnie wejść mocno na tamten rynek z promo-
waniem polskiej historii? I jak pani to sobie praktycz-
nie wyobraża? Oczywiście można też nawiązać do 

wersje, czy utrzymać jakieś paragrafy karne dla… 
Stowarzyszenie dziennikarzy jest za zniesieniem kar 
wobec dziennikarzy za ich produkcję. Jeżeli ktoś się 
poczuje obrażony, może wytoczyć proces cywilny. 
Przede wszystkim należałoby postawić tamę łamaniu 
dziennikarzy i ich demoralizowaniu. Ja nie widzę 
takiej możliwości, żeby Krajowa Rada zajmowała 
się wydawaniem jakichś certyfikatów moralności 
dziennikarzom czy też odpowiedniego przygoto-
wania, pod jakimkolwiek względem. Dziennikarze 
trafiają do zawodu dwiema drogami – albo kończą 
rozmaite szkoły, warsztaty itd., albo podążają dro-
gą: czeladnik i mistrz. To jest bardzo dobra droga, 
ale pod warunkiem, że dziennikarz ma już jakieś 
wykształcenie ogólne. Zdarzają się oczywiście sa-
morodne talenty, osoby, które robią doskonałe filmy 
albo piszą, choć mają niewielkie… w każdym ra-
zie nie mają wykształcenia wyższego. Wydaje mi 
się, że dobrze byłoby przyjąć zasadę, że to powinny 
być osoby z wykształceniem wyższym lub studenci 
wyższego roku jakichkolwiek studiów, mający dużą 
praktykę warsztatową. Ale przede wszystkim musi 
być ta moralność, że tak powiem, ta rybka musi mieć 
głowę, a głowa musi mieć swoje zasady, musi mieć… 
Ci, którzy rządzą mediami, poszczególnymi stacjami 
– to samo dotyczy też prasy – muszą mieć wyraźne 
ograniczenia i wymagania ustawowe, i na pewno musi 
istnieć ciało, które pilnuje, czy to jest przestrzegane.

Jeżeli chodzi o serial „Nasze matki, nasi ojcowie”, 
ja uważam, że… No, w tej chwili w sądzie jest sprawa 
w związku z emisją tego programu w telewizji publicz-
nej. Byłabym za tym, gdyby emitowano też inne bardzo 
kontrowersyjne filmy i to byłby jeden z wielu rozma-
itych filmów, gdyby emitowano… No, tematyka jest 
bardzo szeroka. Ale to był jedyny film wtedy emitowa-
ny, on był bardzo słabo oprawiony w dyskusję, bardzo 
słabo skomentowany, więc pod tym względem… Myślę 
zresztą, że ten proces, który się w tej chwili odbywa, 
powinien był zostać wytoczony już wtedy, i w ogóle nie 
byłoby dyskusji, czy film, który jest objęty procesem 
państwa polskiego przeciwko producentowi, w ogóle 
może być nadawany w mediach publicznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Kazimierz Wiatr, 

a potem pan senator Jan Żaryn.

Senator Kazimierz Wiatr:
Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie… 

Mieliśmy kiedyś okazję razem pracować nad takim 
raportem…
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(senator J. Żaryn) na to nie reagował. No, myślę, że dzisiaj może już 
byśmy na to zareagowali. Jestem zdania, że, po pierw-
sze, telewizja publiczna, a po drugie, Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji czy rozmaite inne… Myślę, że 
np. dzisiejsze MSZ byłoby w stanie, że tak powiem, 
zwrócić uwagę temu, kto taki film kupił, albo nawet 
temu, kto go wyprodukował. Trudno powiedzieć, jak 
to zrobić w praktyce – nie umiem tego powiedzieć – 
ale na pewno są jakieś sposoby działania.

Jeżeli chodzi o sprawy polsko-niemieckie, to 
w tej kwestii widzimy już bardzo dobrze... jeszcze 
niezadowalające, ale bardzo dobrze rokujące kroki na-
przód. Bodajże w zeszłym roku… W ostatnich latach 
bywało tak, że w niemieckich mediach po 150 razy 
pisano… No, tyle razy MSZ interweniowało w nie-
mieckich czy w europejskich mediach, w których 
wymieniano nazwę „polskie obozy koncentracyjne”. 
O ile wiem, przez ostatnie pół roku wymieniono ją 
3 razy, a za każdym razem wytaczano proces. Myślę, 
że jest to po prostu… Proces jest oczywiście bardzo 
ostrym posunięciem, ale przecież nie jest to pierwszy 
krok. Prawda? Najpierw zwraca się komuś uwagę, 
potem się z nim negocjuje, potem toczy się z nim 
jakieś dalsze rozmowy, no a jeżeli nic nie pomaga, 
to wtedy niestety w grę może wchodzić również pro-
ces. Broń Boże nie zachęcam do tego, żeby procesy 
wytaczać wszystkim i wszędzie, na prawo i lewo, 
niemniej takie posunięcia należy brać pod uwagę. 
Sądzę, że przez ostatnie 25 lat ta sprawa była bardzo 
zaniedbana. Kiedy 8–10 lat temu czytałam reakcje 
MSZ na rozmaite tego typu wyczyny, to naprawdę 
było to takie piszczenie małej myszki, która coś tam 
z wielkim… Kilka razy w roku ktoś tam piszczał, że 
jest nam bardzo nieprzyjemnie itd. Nie, nie chodzi 
o to, że jest nieprzyjemnie. Chodzi o to, że my nie 
możemy być… Nie zgadzam się na to, żeby Polska 
przejęła odpowiedzialność za II wojnę światową, za 
Holokaust i za tego typu wydarzenia, ponieważ my 
tej odpowiedzialności nie ponosimy ani jako państwo 
napadnięte, ani jako państwo, które w owym czasie 
było państwem podziemnym. Wydaje mi się, że w tej 
chwili jesteśmy na lepszej drodze.

Jeżeli chodzi o te rozmaite treści, o których mówił 
pan w związku z tym raportem sprzed 18 lat, raportem 
o rodzinie, przygotowanym jeszcze przez rząd pana 
premiera Buzka, to rzeczywiście napisałam do niego 
rozdział o mediach, jak również rozdział o kobietach. 
Tak, napisałam chyba 2 rozdziały. Otóż uważam, że 
niemiecka telewizja, do której mam wiele rozmaitych 
zastrzeżeń, ale która jest też niewątpliwie profesjo-
nalna – chociaż jej dziennikarze w lot pojmują, aż 
za bardzo, czego chciałby ich rząd, i to nawet wte-
dy, kiedy rząd nie otwiera ust… W tej telewizji tzw. 
różnorodność, czyli rozmaite treści związane z tzw. 
mniejszościami seksualnymi, z kwestiami rodzinny-
mi, z wieloosobowymi komunami i jakimiś dziwacz-

pytania pana senatora Czerwińskiego…. Bo właśnie 
wtedy, w tym przypadku, tego nie zrobiono, tylko 
była wyjątkowo widoczna podległość strony polskiej 
wobec strony niemieckiej.

Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:
No tak, trzeba po prostu robić dobre filmy. 

Telewizja ma agencje produkcji filmów czy, jak to 
się w tej chwili nazywa… bo to się przecież zmienia 
i przekształca. I ma olbrzymie pieniądze. Pomimo 
że ma mało pieniędzy, to ma bardzo dużo pieniędzy 
na produkcję filmową. A nic tak dobrze nie wpływa 
na opinię publiczną, również światową, jak dobrze 
zrobiony film, także historyczny. Myśmy się, a przy-
najmniej ja – oczywiście nie mówię o historykach – 
mnóstwo dowiedzieli o wojnie secesyjnej w Ameryce 
z takiego tasiemca, chyba było ze 12 filmów godzin-
nych czy dłuższych, „Wojna i Miłość” czy jakoś tak… 
Tam po prostu bardzo ciekawie, dobrze i realistycz-
nie – mówię to w cudzysłowie – były przedstawione 
dzieje wojny secesyjnej. Bo człowiek, szczególnie 
człowiek współczesny, a szczególnie młody człowiek 
współczesny myśli obrazami. Prawda? Dzisiaj już nikt 
nie czyta. Wystarczy spojrzeć na podręczniki sprzed 
40 lat i dzisiaj, kiedy są tak wspaniałe podręczniki, 
pełne obrazków, ramek, podziałów, zajmujące uwagę. 
Prawda? Myślę, że gdybym miała takie podręczniki, 
tobym była dużo lepiej przygotowana do życia w swo-
im czasie. Dużo lepsza byłaby moja edukacja wstępna 
i pewnie całego mojego pokolenia.

Są takie… Ja bym podała inny przykład niż te 
niemieckie spory, ponieważ edukacja historyczna jest 
możliwa na bardzo rozmaitych polach i na pewno 
nie chodzi tylko o takie sprawy jak drażliwe dzie-
je polsko-niemieckie i rozmaite kwestie poboczne. 
Otóż jakieś dwadzieścia parę lat temu nadawano… 
Polska kupiła wtedy film – pewnie był on pokazywa-
ny w telewizji – który opowiadał o Einsteinie i Marii 
Curie-Skłodowskiej. W filmie tym Maria Curie-
Skłodowska była dziewuchą z południa Francji, która 
jadąc w Indiach pociągiem, zakochała się w 17-letnim 
Einsteinie. Potem z tego pociągu wysiedli i mieli ja-
kieś szaleńcze przygody. Uważam, że tego rodzaju 
filmy kwalifikują się po prostu do procesu. Sądzę, że 
Maria Curie-Skłodowska jest wielką polską marką. 
Jest to wspaniałe polskie nazwisko, które oznacza 
wielki sukces. To chyba jedyna osoba na świecie, 
która dostała 2 Nagrody Nobla z tej najwyższej na-
ukowej półki. A osiągnęła to wtedy, kiedy kobietom 
czasem nie pozwalano jeszcze nawet studiować. Tak 
więc ten film to coś skandalicznego, a absolutnie nikt 
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(kandydat T. Bochwic) Kandydat na Członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Teresa Bochwic:

Człowiek musi się również bawić. Jeżeli jest kilka 
programów, jeżeli są różne kanały telewizyjne, no to 
w jednym może być zabawa w kabaret. Oczywiście to 
powinien być kabaret na poziomie, taki, który warto 
pokazać szerokiej publiczności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani bardzo serdecznie. 

Dziękuję obojgu kandydatom za udzielenie wyjaśnień 
i odpowiedzi na pytania senatorów.

Informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie 
przeprowadzone po krótkiej przerwie technicznej.

Ogłaszam pięciominutową przerwę do godziny 
11.07. Po przerwie będą głosowania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 02  
do godziny 11 minut 07)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady!
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-

stego porządku obrad: powołanie członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Przystępujemy do głosowania tajnego w spra-
wie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji.

Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w gło-
sowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu 
opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam następujących sekretarzy: senatora 
Rafała Ambrozika, senatora Marka Pęka i senatora 
Waldemara Sługockiego.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Na karcie można postawić znak „x” obok co 
najwyżej jednego nazwiska. Karta, na której posta-
wiono więcej niż jeden znak „x”, będzie traktowana 
jako głos nieważny. Karta do głosowania jest ważna, 
jeśli postawiono jeden znak „x”. Jeśli nie postawiono 
żadnego znaku „x”… Senator może wstrzymać się od 
głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom – 
wtedy pozostawia kartę pustą i nie stawia żadnego 
znaku „x”. Pozostawienie pustej kratki przy danym 
nazwisku oznacza sprzeciw albo wstrzymanie się od 
głosu w przypadku danej kandydatury. Po wypeł-
nieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności 

nymi z naszego punktu widzenia… Przypuszczam, że 
i z mojego, i z pana punktu widzenia. Tak się domy-
ślam. Tego typu tematyka pokazywana jest o 11.00, 
12.00 w nocy. Jest ona całkowicie niedostępna dla 
dzieci i młodzieży. To są zabawy dla dorosłych. 
Możemy bardzo ubolewać nad tym, że dorośli brzyd-
ko się bawią, ale w końcu są dorośli, więc dopóki nie 
przekraczają prawa… Myślę, że w dzisiejszej Europie 
zupełnie nierealne jest oczekiwanie, że takich rzeczy 
się zakaże i chyba nikt nie ma podobnych zamiarów, 
ale zawsze są sposoby na ograniczenie dostępu do 
tego dla małoletnich. Zresztą w dyrektywach euro-
pejskich jest szalenie mocno podkreślone, że ochrona 
małoletnich jest bardzo istotna. Zdolność oceny, wie-
dza i osąd, jakie rzeczy mogą szkodzić rodzinie… Tak 
się akurat składa, że to wszystko jest w dyrektywie 
z 2010 r., w dyrektywie nr 13. Tak że nawet z tego 
punktu widzenia… Oni też doskonale to widzą. Wcale 
nie jest tak, że ta straszna Unia składa się tylko z tych 
panów, których czasem widzimy w telewizji i którzy 
na nas krzyczą.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Więcej chętnych do zadawania pytań nie widzę. 

Bardzo pani dziękuję.
(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Teresa Bochwic: Jeszcze pan…)
(Senator Zbigniew Cichoń: Jeszcze ja mam py-

tanie.)
Jeszcze pan? Pan senator Cichoń, tak?
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan się wycofuje z pytania czy 

pan je zadaje?
(Senator Zbigniew Cichoń: Mam króciutkie py-

tanie.)
Zadaje pan? To bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Jak pani ocenia realizację wartościowych progra-
mów w godzinach późnonocnych, za to nadawanie 
programów o niekoniecznie najwyższej jakości, ta-
kich o charakterze ludycznym, w okresie najwyższej 
oglądalności?

(Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Teresa Bochwic: No, człowiek musi…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Nie.
Proszę bardzo.
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(marszałek S. Karczewski) Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar 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,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,

alfabetycznej będą wrzucać te karty do urn. Następnie 
zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie 
której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia 
głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Tak więc bardzo proszę senatorów sekretarzy 
o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów 
o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 
do głosowania? Rozumiem, że tak.

Bardzo proszę pana senatora Marka Pęka o od-
czytywanie kolejno nazwisk senatorów. Państwa se-
natorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk 
wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania 
tajnego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
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(senator sekretarz M. Pęk) Bardzo serdecznie pani gratuluję. Proszę o po-
dejście do stołu prezydialnego, chciałbym wręczyć 
uchwałę. Bardzo proszę. (Oklaski)

Członek Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji  
Teresa Bochwic:
Bardzo dziękuję wszystkim państwu za cierpli-

wość wobec tego, co mówiłam. Postaram się jak naj-
lepiej wypełniać swoją rolę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękujemy bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 
roku wraz z Informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2015 roku.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 139, 
a sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
– w druku nr 139 S.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewodni-
czącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana 
Jana Dworaka. Witam serdecznie. (Oklaski)

Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu 
i przedstawienie sprawozdania.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – w składzie: 

Witold Graboś, Krzysztof Luft, Stefan Pastuszka, 
Sławomir Rogowski i Jan Dworak – rozpoczęła pracę 
4 sierpnia 2010 r. Sprawozdanie z działalności w roku 
2015 obejmuje ostatni rok naszej mijającej 6-letniej 
kadencji. Okres pierwszego półrocza obecnego roku 
formalnie zostanie uwzględniony w sprawozdaniu 
omawianym już przez następnego przewodniczącego, 
a przecież jest to półrocze brzemienne w medialne 
wydarzenia i to obecna Krajowa Rada winna je oce-
niać. Z tych powodów będę omawiał sprawy w szer-
szym niż zazwyczaj kontekście.

Wraz ze sprawozdaniem Krajowa Rada, jak za-
wsze, przedstawia informację o podstawowych 
problemach radiofonii i telewizji. Jest ona istotnym 
uzupełnieniem sprawozdania opisującym stan rynku 

Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali 
karty do głosowania… tzn. otrzymali i wrzucili… 
Przepraszam. Czy wszyscy państwo senatorowie od-
dali głosy? Tak. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obli-
czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 11.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 14  

do godziny 11 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-

stego porządku obrad: powołanie członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Protokół głosowania tajnego z dnia 22 lipca 

2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze – se-
nator Rafał Ambrozik, senator Marek Pęk i senator 
Waldemar Sługocki – stwierdzają, że w głosowa-
niu tajnym w sprawie powołania członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji oddano głosów 81, 
w tym głosów ważnych 81. Wymagana bezwzględ-
na większość głosów wynosi 41. Za kandydatu-
rą Teresy Bochwic głosowało 57 senatorów, za 
kandydaturą Janusza Rajmunda Daszczyńskiego 
głosowało 24 senatorów. Wymaganą bezwzględ-
ną liczbę głosów uzyskała pani Teresa Bochwic. 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie powołania członka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Senat powołał w skład Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji panią Teresę Bochwic.
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(przewodniczący J. Dworak) Komisja Europejska 2 miesiące temu, 25 maja, opu-
blikowała projekt nowelizacji dyrektywy audiowi-
zualnej, tj. tego prawa, które obowiązuje również 
media w Polsce w ramach krajowego systemu praw-
nego. Zmiany dotyczą kilku podstawowych obszarów 
funkcjonowania mediów: rozszerzenia kompetencji 
regulacyjnych na dostawców platform udostępniania 
plików audiowizualnych, ochrony małoletnich, pro-
cedur związanych ze skuteczną kontrolą programów 
zdelokalizowanych, promocji audycji europejskich 
oraz zmian w udostępnianiu przekazów handlowych, 
czyli – mówiąc prościej – zmian dotyczących reklamy 
i lokowania produktu, głównie reklamy.

Komisja Europejska dostrzegła – i to chciałbym 
podkreślić – zwiększoną rolę organów regulacyjnych. 
Nowelizacja dyrektywy wzmacnia pozycję i nieza-
leżność regulatorów na poziomie krajowym i wpisuje 
ERGA, czyli tę organizację regulatorów, do instytu-
cjonalnego porządku instytucji europejskich. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji wspólnie z przedsta-
wicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przygotowywała stanowiska Polski 
wobec poszczególnych zagadnień podlegających 
przeglądowi REFIT.

Drugi obszar prac projektowych był związany 
z analizą obecnego krajowego systemu prawa me-
dialnego, wypływającą z praktyki Krajowej Rady. 
Przygotowane na podstawie wieloletnich doświad-
czeń zapisy de lege ferenda zmierzają generalnie do 
uproszczenia procedur koncesyjnych oraz stworzenia 
korzystniejszych warunków rozwoju dla mediów lo-
kalnych i obywatelskich. Poprzedni rząd uwzględnił 
zapisy de lege ferenda, włączając za pośrednictwem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
opracowany projekt zmian do wykazu prac Rady 
Ministrów. Dalszy bieg prac nad projektem został 
wstrzymany z uwagi na kalendarz parlamentarnej 
kampanii wyborczej. Projekt ten zdaniem Krajowej 
Rady powinien jak najszybciej wrócić na ścieżkę le-
gislacyjną, gdyż rozwiązania tam zawarte służą inte-
resom odbiorców, funkcjonowaniu rynku i uwzględ-
niają korzyści płynące z rozwoju technik przekazu.

Trzeci obszar prac projektowych łączył się z po-
trzebą pełnego wdrożenia zasad pomocy publicznej 
w finansowaniu mediów publicznych. Wywołany 
skargą TVN z 2008 r. proces toczy się w Komisji 
Europejskiej, w dyrekcji do spraw konkurencji. 
Sprawa prowadzona z polskiej strony przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy 
z ministerstwem kultury i Krajową Radą Radiofonii 
i Telewizji dała efekt w postaci projektu zgodnego 
z wymogami i zaleceniami Komisji Europejskiej m.in 
w zakresie doprecyzowania pojęcia misji publicznej, 
ustalenia zasad nadzoru oraz rozliczania środków pu-
blicznych. Konsultacje przebiegały od marca 2013 r. 
według uzgodnionego harmonogramu i dzisiaj znaj-

audiowizualnego w Polsce w 2015 r. na tle rynków są-
siadujących, internetu, sektora telekomunikacyjnego 
oraz prasy i kinematografii. Oba dokumenty zostały 
jednogłośnie przyjęte przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji uchwałą z 8 marca tego roku.

Sprawozdanie z działalności w roku 2015 zawie-
ra informację o wykonywaniu ustawowych zadań 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rozwijając 
normę konstytucyjną z art. 213, który mówi właśnie 
o zadaniach Krajowej Rady, można przedstawić za-
dania w kilku punktach. Są to: dostępność, różno-
rodność i niezależność mediów, równa konkurencja 
nadawców, ochrona przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży oraz właściwe wydawanie publicznych pie-
niędzy zarówno przez media publiczne, jak i przez 
samą Krajową Radę w reżimie ustawy budżetowej.

Konsekwentne budowanie konkurencyjnego 
i jak najbardziej dostępnego dla odbiorców rynku 
mediów elektronicznych należy do podstawowych 
zadań Krajowej Rady, która realizuje je za pomocą 
świadomej polityki koncesyjnej. W ciągu ostatnich lat 
odbiorcy programów telewizyjnych otrzymali posze-
rzony i zróżnicowany zestaw programów. Dostęp do 
nich jest możliwy na różne sposoby: przez platformy 
satelitarne, kabel, a ostatnio przez naziemne multi-
pleksy cyfrowe, wraz z najnowszą ofertą multipleksu 
ósmego, a także przez telewizję internetową i usługi 
na żądanie, które bardzo dynamicznie się rozwijają.

Polskie Radio rozpoczęło w tym okresie nieła-
twy proces cyfryzacji nadawania, którego celem jest 
także wzbogacenie oferty całego rynku radiowego. 
Krajowa Rada współdziałała z różnymi instytucjami, 
monitorując i analizując przemiany mediów elektro-
nicznych. Można wyróżnić 3 główne obszary takich 
prac. Pierwszym z nich jest REFIT. Przygotowując się 
do nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usłu-
gach medialnych, Komisja Europejska zainicjowała 
prace prawne. Na poziomie europejskim w prace te 
zostały włączone dwie organizacje, których człon-
kiem jest Polska, reprezentowana przez przedsta-
wicieli Krajowej Rady. Są to Europejska Platforma 
Organów Regulacyjnych, EPRA, której Polska była 
współzałożycielem 20 lat temu, oraz Europejska 
Grupa Regulatorów do spraw Audiowizualnych 
Usług Medialnych, ERGA, powołana przez Komisję 
Europejską w roku 2013. Działa ona jako grupa wy-
sokiego szczebla, skupiając przewodniczących orga-
nów regulacyjnych rynku audiowizualnego. Do końca 
ubiegłego roku pełniłem funkcję wiceprzewodniczą-
cego tej grupy.

Do podstawowych zadań grupy regulatorów 
ERGA należało w ostatnim roku przeprowadzenie 
programu sprawności i wydajności regulacyjnej obo-
wiązującej dyrektywy audiowizualnej, tzw. REFIT. 



221

23. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. 
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności  

w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

(przewodniczący J. Dworak) system ten zawierał wiele wad, został przygotowany 
bez analiz ekonomicznych i prawnych.

Dzisiaj, kiedy podobno na nowo rozważane są za-
łożenia nowego systemu finansowania mediów pu-
blicznych, warto przypomnieć zalety modelu wypra-
cowanego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. 
Rejestr państwowy to jest najbardziej wiarygodne 
i najprostsze do uzyskania źródło danych, jakim są 
referencyjne zasoby państwa, zaś najbardziej efek-
tywnym aparatem poboru są służby ministra finan-
sów. Indywidualny charakter składki. Stosowane 
w dotychczasowym systemie pojęcie gospodarstwa 
domowego jest prawnie trudne do zdefiniowania, 
a najlepsze jest określenie płatnika jako osoby, któ-
ra uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu. 
Środki ze składki audiowizualnej byłyby przekazy-
wane przez służby ministra finansów bezpośrednio 
na konto Krajowej Rady, aby zachować niezależność 
finansowania mediów publicznych.

Zakładaliśmy również powstanie funduszu jako-
ści, czyli promowanie wartościowych przedsięwzięć 
realizowanych przez podmioty komercyjne, co byłoby 
możliwe w sytuacji, gdy w danym okresie uzasadnio-
ne potrzeby mediów publicznych byłyby zaspokojone.

System, przedstawiony tu w największym zarysie, 
generuje najniższe koszty transakcyjne, wykorzystu-
je też do obsługi wyspecjalizowany aparat państwa, 
a nie podmioty rynkowe takie jak dostawców ener-
gii elektrycznej, które trzeba opłacać komercyjnie. 
Jedyny podmiot, który należy włączyć w działanie, to 
aparat Ministerstwa Finansów. Wobec zapowiadanej 
perspektywy zintegrowania w najbliższym czasie róż-
nych danin publicznych i pobierania ich przez aparat 
skarbowy, perspektywa włączenia daniny na media 
publiczne w ten system wydaje się tym bardziej uza-
sadniona. Z pełnym przekonaniem podtrzymujemy 
więc propozycję wypracowaną w Krajowej Radzie 
jako najwłaściwszy model finansowania mediów pu-
blicznych.

Obecny model finansowania związany jest także 
z systemem rozpatrywania wniosków o umorzenie 
lub rozłożenie na raty zaległych opłat abonamento-
wych. W latach 2010–2015 do Krajowej Rady wpły-
nęło prawie pół miliona listów, dokładnie 490 tysięcy, 
w sprawach abonenckich. Obecnie do rozpatrzenia 
pozostaje jeszcze blisko 230 tysięcy pism; postępo-
wania toczą się w biurze Krajowej Rady, które nie 
posiada oddziałów terenowych. To poważny problem 
społeczny, o którym wielokrotnie informowaliśmy 
Sejm i Senat, organizując m.in. specjalne spotkanie 
parlamentarzystów w naszej siedzibie przy ulicy 
Sobieskiego. Jest to system szczególnie dolegliwy 
dla osób starszych i osób najuboższych.

Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. wprowadziła zasa-
dę jawnych, otwartych konkursów na członków rad 
nadzorczych i do zarządów mediów publicznych. Do 

dują się w fazie finalnej. Jego dalsze losy zależą od 
sfinalizowania rozmów, co dotychczas nie nastąpi-
ło. Krajowa Rada zachęca do kontynuowania przez 
obecny rząd tej właśnie ścieżki notyfikacji pomocy 
publicznej, ponieważ niezależnie od uszczelnienia 
opłaty abonamentowej czy wprowadzenia nowej opła-
ty audiowizualnej w bliżej nieokreślonej przyszłości 
zasady pomocy publicznej nie ulegną zasadniczej 
zmianie, a sprawa ta samoistnie nie zniknie z agendy 
Komisji Europejskiej.

Z tym obszarem prac łączą się działania podjęte 
przez Krajową Radę w celu lepszego nadzoru nad 
wydawaniem przez media publiczne społecznych pie-
niędzy pochodzących z abonamentu. Znowelizowana 
6 sierpnia 2010 r. ustawa o radiofonii i telewizji wpro-
wadziła nowy mechanizm planowania i rozliczania 
misji publicznej. Środki przydzielane są na konkretne 
zdania ustawowe służące realizacji misji. Nadawcy 
publiczni opracowują corocznie plany finansowo-
-programowe, uwzględniając w tych planach koszty 
funkcjonowania i rozwoju spółek. Kilkuletni doro-
bek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej biura 
w konstruowaniu razem z nadawcami systemu po-
rozumień finansowo-programowych powinien być 
rozwijany również w kolejnych latach. Umożliwia on 
istotne wzbogacenie programu nadawców o audycje 
służące zaspokajaniu ważnych potrzeb demokratycz-
nego społeczeństwa.

Równolegle z wprowadzeniem w życie poro-
zumień finansowo-programowych podjęte zostały 
przez Krajową Radę prace w celu przygotowania 
nowego modelu finansowania mediów publicznych. 
W wyniku tych prac powstało kilka szczegółowych 
analiz eksperckich, a na ich podstawie opracowano 
nowy model funkcjonowania mediów publicznych 
w Polsce. Opracowanie to po raz pierwszy komplek-
sowo ujmujące problematykę finansowania mediów 
publicznych zostało wraz z innymi dokumentami 
przedstawione pani premier i ministrom obecnego 
rządu. Pełnomocnik rządu do spraw przygotowania 
reformy publicznej radiofonii i telewizji otrzymał 
pełną dokumentację analiz i szacunków, które były 
podstawą opracowania nowego modelu, a sam mo-
del został zaprezentowany podczas obrad zespołu 
roboczego w ministerstwie kultury. No niestety, 
wielomiesięczna praca ekspertów i Krajowej Rady 
została odrzucona jednym zdaniem bez meryto-
rycznego uzasadnienia. Z niewiadomych powodów 
model ten nie został przeanalizowany przez autorów 
tzw. ustawy licznikowej. Prace nad tą ustawą liczniko-
wą zostały jednak zarzucone przez inicjatorów, czyli 
posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powo-
dem jest konieczność notyfikowania tego w Komisji 
Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że w rzeczywistości 
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(przewodniczący J. Dworak) W Polskim Radiu jeszcze w 2011 r. odnotowano 
stratę w wysokości prawie 8,5 miliona zł, ale od tego 
czasu spółka każdy rok kończyła dodatnim wynikiem 
finansowym. W 2015 r., mimo obciążających budżet 
zmian technologicznych w związku z wprowadze-
niem technologii DAB+, spółka również odnotowała 
wynik dodatni, prawie 6,5 miliona zł. W 17 spółkach 
regionalnej radiofonii w ostatnich latach kondycja 
finansowa była ustabilizowana. Większość z nich koń-
czyła rok z dodatnim wynikiem finansowym, a te, 
które odnotowały stratę, posiadały środki zapewnia-
jące z naddatkiem terminowe regulowanie bieżących 
zobowiązań. Warto podkreślić, że w spółkach, które 
miały zbliżony do optymalnego poziom finansowania 
z abonamentu, a więc w radiofonii, poziom misyjności 
programu znacznie się podniósł, znacząco zwiększył 
się udział słowa w programie, zdecydowanie przybyło 
drogich, ale najszlachetniejszych gatunków, nieobec-
nych u nadawców komercyjnych, takich jak reportaże 
radiowe i słuchowiska. Niekiedy były to słuchowiska 
wybitne. Wszystkie spółki przez ostatnie lata sku-
tecznie wdrażały też działania na rzecz zmniejszenia 
kosztów funkcjonowania, m.in. ograniczając niepo-
trzebne zatrudnienie.

Krajowa Rada, prowadząc konkursy, uznała także, 
że nie jest zgodne z demokratycznymi standardami 
pełnienie funkcji we władzach mediów publicznych 
przez czynnych polityków, szczególnie tych, których 
mandat pochodzi z wyboru. Właściwym organem, 
w którym z mocy prawa możliwy, a nawet oczeki-
wany jest udział przedstawicieli ugrupowań politycz-
nych, są rady programowe. Podkreślić zatem należy, 
że w radach nadzorczych powołanych w drugim 
konkursie nie było osób łączących jawne uprawianie 
polityki z pracą czy nadzorowaniem mediów.

Obecna większość parlamentarna nowelą prawa 
medialnego obowiązującą od 8 stycznia zlikwidowała 
mechanizmy charakterystyczne dla mediów publicz-
nych w Europie i wprowadziła model mediów par-
tyjno-państwowych, zależnych od większości par-
lamentarnej tworzącej rząd. Ten model zniwelował 
dystans, konieczny na linii władza polityczna – media 
publiczne, służący zachowaniu wolności słowa, nieza-
leżności informacyjnej i twórczej oraz, co ważniejsze, 
krytycznej funkcji mediów wobec każdorazowej wła-
dzy. Przestał istnieć system buforów, którego potrzebę 
uzasadnił w swoim czasie Trybunał Konstytucyjny.

Ustawa ta spowodowała odwołanie wszystkich 
zarządów i rad nadzorczych wybranych w kon-
kursach. We władzach mediów publicznych po-
wołanych przez ministra skarbu zasiadło wielu 
działaczy rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość. 
Część z nich piastuje równocześnie wybieralne 
funkcje polityczne w samorządach. Nowe zarządy 
rozpoczęły pracę od masowych zmian personal-
nych wewnątrz spółek. Z Telewizji Polskiej na fali 

rad nadzorczych kandydatury musiały być zgłasza-
ne przez organy kolegialne uczelni akademickich. 
Organizacja pierwszego konkursu została skonsulto-
wana z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, a w 2011 r. został przeprowadzony 
pierwszy proces wyłaniania rad nadzorczych według 
nowych zasad. W 2014 r., po upływie 3-letniej ka-
dencji, Krajowa Rada wyłoniła kolejne składy rad 
nadzorczych; rozpoczęły one działalność w połowie 
2014 r., po odbyciu walnych zgromadzeń w spółkach.

Wobec zmian kadrowych, które mają miejsce 
ostatnio, w ostatnim półroczu, warto uzmysłowić 
sobie kilka danych dotyczących rad, które były po-
woływane w trybie konkursowym. W strukturze 
wykształcenia najliczniejsza grupę stanowiły oso-
by z wykształceniem ekonomicznym i prawniczym. 
50 osób na 99 osób, które wchodzą czy wchodziły 
w skład wszystkich rad nadzorczych, posiadało tytuł 
naukowy wyższy niż magister – było 9 profesorów, 
14 doktorów habilitowanych, 27 doktorów. To są takie 
suche dane statystyczne, które mówią jednak o pew-
nym poziomie wykształcenia i sposobie działania, 
które te rady reprezentowały. 65 członków rad nad-
zorczych było pracownikami naukowo-dydaktycz-
nymi wyższych uczelni bądź osobami sprawującymi 
różne funkcje na uczelniach, łącznie ze stanowiskami 
rektorskimi.

W 2015 r. rady nadzorcze dokonały wyboru zarzą-
dów po raz drugi. Zgodnie z rekomendacją Krajowej 
Rady rady nadzorcze wszystkich regionalnych spółek 
Polskiego Radia powołały zarządy 1-osobowe. Rady 
nadzorcze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia przed-
stawiły wnioski o powołanie zarządów 3-osobowych. 
Krajowa Rada po analizie postępowania konkurso-
wego podjęła uchwałę o powołaniu jedynie prezesa 
zarządu Telewizji Polskiej, był to Janusz Daszczyński 
– wymieniam jego nazwisko , bo przed chwilą wystę-
pował tu, przed Wysoką Izbą. Tylko w Polskim Radiu 
został powołany zarząd 2-osobowy.

Ważne jest, że stabilizacja pracy zarządów, po 
okresie chaosu w latach 2006–2010, ta stabiliza-
cja pracy zarządów w latach 2010–2015 przynio-
sła owoce. Dzięki działalności restrukturyzacyjnej 
koszt działalności misyjnej w telewizji zmniejszył się 
w tym okresie o 200 milionów zł, z ponad 1 miliar-
da 650 milionów do około 1 miliarda 400 milionów 
zł, a wynik finansowy zmienił się z 219 milionów 
zł na minusie w 2012 r. na 6 milionów zł na plu-
sie w 2014 r. Obniżenie kosztów działalności oraz 
zwiększenie wpływów z abonamentu spowodowało, 
że w 2015 r. poziom kosztów działalności misyjnej 
Telewizji Polskiej był zbliżony do poziomu sprzed 
2008 r., kiedy to nastąpił znaczny ubytek wpływów 
abonamentowych.
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(przewodniczący J. Dworak) cykli programowych sprzed lat, takich jak „Pegaz”, 
„Sonda” czy „Teleranek”. Jeszcze gorzej wypada-
ją próby wprowadzenia nowych pozycji, takich jak 
„W tyle wizji” czy „Studio YaYo”, które nie cieszą się 
zainteresowaniem widzów, a trudno też powiedzieć, 
że realizują jakkolwiek rozumianą misję publiczną.

Trzeba na koniec odnotować, że najnowsze prawo, 
czyli ustawa o Radzie Mediów Narodowych, w po-
równaniu z poprzednimi propozycjami na szczęście 
ograniczyło zakres niekorzystnych i nieprzemyśla-
nych zmian, dotyczących ustroju publicznych mediów.

Sama instytucja Rady Mediów Narodowych po-
siadająca uprawnienie arbitralnego wyboru władz 
spółek mediów zabiera te kompetencję ministrowi 
skarbu państwa, który dysponował nimi przez pół 
roku, od chwili wejścia w życie tzw. ustawy kadrowej, 
pozbawiającej Krajową Radę uprawnień do przepro-
wadzania konkursów.

Fundamentalną wadą nowego rozwiązania jest 
pozostawienie składu rady wyłącznie politykom, 
i to w decydującej mierze politykom partii rządzą-
cej, a także niejasności w zakresie kompetencji Rady 
Mediów Narodowych i innych organów spółek oraz 
właściciela. Media publiczne w myśl tej ustawy mogą 
zostać jawnie upolitycznione, scentralizowane oraz 
mogą realizować jedynie anachroniczny, paternali-
styczny typ kontaktu z odbiorcą.

Medioznawcy różnie opisują media publiczne, 
niezmiennie jednak wymieniają 3 niezbywalne ich 
zadania. Media publiczne mają stanowić forum nie-
skrępowanej debaty publicznej, jednocześnie wnikli-
wie i krytycznie oceniać poczynania aktualnej wła-
dzy oraz pracować na rzecz spójności społeczeństwa 
i jego instytucji. To trudne do pogodzenia, czasami 
wręcz konkurencyjne wobec siebie zadania, ale jasno 
wyznaczają pole pracy i sposób wykonywania za-
dań dla mediów opłacanych za społeczne pieniądze. 
Instytucja, którą będą kierowali politycy rządzącej 
partii, nie ma możliwości spełnienia tych zadań. 
Telewizja Polska już dzisiaj ich nie spełnia…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
Panie Przewodniczący, ale czy to jest sprawozdanie 
za 2015 r., czy za 2016 r.?)

To jest sprawozdanie za rok 2015.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To bardzo proszę 

o skupienie się na roku 2015. Bardzo proszę.)
Panie Marszałku, tak jak powiedziałem, Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To nie jest dys-

kusja z marszałkiem, tylko sprawozdanie za 2015 r. 
Bardzo proszę o kontynuowanie.)

Będę kontynuował, Panie Marszałku, swoje wy-
stąpienie w sposób uwzględniający pańskie oczeki-
wania.

Mam nadzieję, że te okoliczności, które przywo-
łałem na początku, pozwalają mi również…

tych przemian odeszło około 100 osób, w znacznej 
części byli to dziennikarze, z Polskiego Radia – 
około 40, w rozgłośniach regionalnych zwolniono 
15 prezesów na 17 powołanych w konkursach przez 
Krajową Radę i 54 członków rad nadzorczych na 68 
powołanych w konkursach. Skala wymiany władz 
i dziennikarzy nie ma precedensu w historii me-
diów publicznych w Polsce. Spowodowała ona m.in. 
zdecydowany spadek poziomu dziennikarskiego 
i stronniczość programów mediów publicznych, 
a zwłaszcza Telewizji Polskiej, co wykazała analiza 
programów informacyjnych największych nadaw-
ców, zlecona na początku tego roku przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji.

Fakt ocenzurowania ostatnio przez Telewizję 
Polską wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych 
oraz nierzetelność dziennikarska, a nawet dokonanie 
faktograficznej manipulacji dotyczącej historii pol-
skiej drogi do NATO to dobitne, jaskrawe i niejedy-
ne przykłady obniżania poziomu dziennikarskiego 
w Telewizji Polskiej.

Do tego rodzaju przykładów, niezwykle wyra-
ziście potwierdzających powyższą ocenę, należy 
również sprawa, którą w wystąpieniu do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji opisał senator Jan 
Rulewski na podstawie własnego bardzo negatyw-
nego doświadczenia podczas obecności w studio 
TVP Info. Senator Rulewski uczestniczył 4 czerwca 
w dyskusji, w której – jak sam napisał – prowadzący 
rozmowę dziennikarz stał się sekundantem jednej 
ze stron i całkowicie zatracił dziennikarski dystans 
i bezstronność, które w mediach publicznych są war-
tością szczególną. Od czasu słynnej rozmowy Piotra 
Gembarowskiego z Marianem Krzaklewskim trudno 
znaleźć inny tak wymowny przykład agresywnej 
jednostronności dziennikarza telewizji publicz-
nej. W trakcie tej rozmowy doszło do naruszenia 
dziennikarskiej rzetelności i dobrego obyczaju – że 
nie wspomnę o obrazie i groźbie skierowanej pod 
adresem senatora przez współrozmówcę, która nie 
spotkała się z właściwą reakcją ze strony prowadzą-
cego audycję dziennikarza.

Stany faktyczne tych spraw, okoliczności ich za-
istnienia w świetle obowiązującego prawa pozwalają 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na skorzysta-
nie z ustawowej formuły skierowania do nadawcy 
wezwania jako środka prawnego, który powinien 
zapobiec tego rodzaju naruszeniom w przyszłości.

Skutkiem masowych zwolnień wybitnych dzienni-
karzy i twórców jest także spadek poziomu realizacyj-
nego. Spadek ten oraz pochopne, nieprzemyślane de-
cyzje dotyczące zmian programowych spowodowały 
odpływ widzów i słuchaczy od mediów publicznych. 
Przykładem mogą być nieudane próby przywrócenia 
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(przewodniczący J. Dworak) zasady samoregulacji w zakresie reklamy żywno-
ści, skierowanej do dzieci poniżej 12 lat. Ten system 
samoregulacji reklamy żywności, o którym wspo-
mniałem przed chwilą, został uhonorowany i uznany 
w październiku ubiegłego roku za dokonanie roku 
2015 przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów 
Reklamowych skupiające przedstawicieli 37 organów 
samoregulacyjnych i 16 organizacji branżowych re-
klamodawców, agencji reklamowych i mediów z całej 
Europy. Pragnę z satysfakcją dodać, że z aktywnym 
udziałem Krajowej Rady domknięte właśnie zostało 
kolejne porozumienie z największymi nadawcami 
w sprawie nadawania z jednakową głośnością fonii 
w programach telewizyjnych. Jego formalne podpi-
sanie nastąpi we wrześniu tego roku. Warto sprecy-
zować, że dotyczy ono nie tyle jednakowego poziomu 
dźwięku w programie jednego nadawcy – co nadawcy 
już wcześniej wprowadzili – ile wyrównania poziomu 
dźwięku u wszystkich nadawców, którzy to uzgodnili. 
Zdecydowanie zwiększy to komfort odbioru progra-
mów telewizyjnych.

Od 2013 r. telewizja naziemna przeszła na cy-
frowy system nadawania, co znacznie poszerzyło 
liczbę programów dostępnych dla wszystkich odbior-
ców. Krajowa Rada zaprojektowała na multipleksach 
wszechstronną i wyważoną ofertę programową.

W roku sprawozdawczym prace Krajowej Rady 
związane były z prowadzonym przez prezesa UKE 
konkursem na zagospodarowanie multipleksu ósme-
go, który wkrótce wzbogaci ogólnodostępną ofertę 
programową. Krajowa Rada przeznaczyła na tym 
multipleksie 3 miejsca dla nadawcy publicznego. 
Niestety od obecnego zarządu nie udało się uzyskać, 
jak dotąd, informacji o sposobie zagospodarowania 
tych miejsc.

Krajowa Rada określiła też warunki programowe 
dla rynku i po przeprowadzeniu konkursu udzieli-
ła koncesji następującym podmiotom. Koncesję na 
rozpowszechnianie programu o charakterze uniwer-
salnym, w którym co najmniej 30% czasu nadawa-
nia zajmą filmy fabularne, seriale i audycje rozryw-
kowe, otrzymała spółka TV Spectrum na program 
Nowa TV. Koncesję na rozpowszechnianie programu 
o charakterze uniwersalnym, prezentującego aktual-
ne wydarzenia, a zawierającego audycje poświęco-
ne idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych 
społeczności, Krajowa Rada przyznała spółce Cable 
Television Networks na program Zoom Television czy 
Zoom TV. No, mimo tej z angielska brzmiącej nazwy 
jest to porozumienie polskich nadawców kablowych. 
Koncesję na rozpowszechnianie programu o charakte-
rze uniwersalnym, zawierającego audycje poświęcone 
zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu 
i społecznemu człowieka, otrzymała spółka Green 
Content na program Metro TV – taka jest obecna 
nazwa tego programu. No i wreszcie czwartą konce-

(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek formalny.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam…)
…odnieść się do wydarzeń z roku 2016.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, Panie Ministrze.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, po raz pierwszy w tym Senacie 

nie pozwala się swobodnie wygłaszać sprawozda-
nia…

(Senator Robert Mamątow: Za 2015 r.)
Zwyczaj jest taki, że umożliwia się wygłoszenie 

dowolnego…
(Głos z sali: Jak są pytania.)
…sprawozdania. Ja nie pamiętam sytuacji, w któ-

rej by się uniemożliwiało wypowiedź przedstawicie-
lowi instytucji, tym bardziej że pan przewodniczący 
nadal, także w tym roku, pełni tę funkcję. Ja tylko 
zwracam uwagę na tę… No, dla mnie to jest sytuacja, 
z którą się spotykam po raz pierwszy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku, nie uniemożliwiam. Oddałem 

właśnie panu ministrowi głos. Zasugerowałem jedy-
nie, że sprawozdanie dotyczy 2015 r.

Panie Ministrze, bardzo proszę o kontynuowanie. 
Dziękuję.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Akty współregulacji i samoregulacji cenione są 

za skuteczność i inkluzywność w środowisku regu-
latorów audiowizualnych. Odwołuje się do nich tak-
że Komisja Europejska, proponując w nowelizacji 
dyrektywy audiowizualnej ochronę, za pomocą tych 
mechanizmów, małoletnich przed treściami, które 
mogą zagrażać ich właściwemu rozwojowi.

Ustawa o radiofonii i telewizji od 2013 r. upo-
ważniła Krajową Radę do inicjowania i wspierania 
samoregulacji. Na tej podstawie przygotowane zo-
stały ważne akty samoregulacyjne: porozumienie 
nadawców z 2013 r. dotyczące udogodnień w pro-
gramie telewizyjnym dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku i słuchu, kodeks dobrych praktyk okre-
ślający szczegółowe zasady ochrony małoletnich 
w usługach VOD, porozumienie z 2014 r. ustalające 
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(przewodniczący J. Dworak) cję Krajowej Rady pracującej przez ostatnie 6 lat. 
Dziękujemy za wszystkie rzeczowe uwagi kierowane 
w tym czasie pod naszym adresem w trakcie różnych 
debat na forum Senatu.

Krytyka w Senacie dotykała nas głównie ze strony 
Prawa i Sprawiedliwości, czyli siły politycznej uzna-
jącej, że nie ma swoich reprezentantów w Krajowej 
Radzie. Dzisiaj w wyniku demokratycznych procedur 
to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości współdecy-
dują o kolejnym składzie Krajowej Rady. Potrzeba 
w niej ludzi z doświadczeniem medialnym, znają-
cych prawo i poruszających się bez barier języko-
wych i kompleksów wśród europejskich instytucji. 
Większość parlamentarna ma dzisiaj możliwość 
ukształtowania składu Krajowej Rady tak, aby był 
zarówno najbardziej kompetentny, jak i najbardziej 
reprezentatywny.

Działania podejmowane przez większość politycz-
ną w sferze mediów w ciągu ostatniego półrocza, 
zwłaszcza te działania, które dotyczą mediów pu-
blicznych, zostały ocenione krytycznie przez wiele 
środowisk w kraju, w Europie i na świecie.

(Senator Robert Mamątow: Ale do pana nie do-
ciera, nie dociera do pana…)

Jednym z dowodów jest spadek Polski w indeksie 
wolności mediów z osiemnastego miejsca w 2015 r. na 
pozycję czterdziestą siódmą w roku 2016. Stało się tak 
głównie za sprawą zmiany prawa medialnego. Ustawa 
o Radzie Mediów Narodowych zaprzepaściła istotną 
część dorobku Polski niepodległej w dziedzinie me-
diów, jaką było formalne oddzielenie bieżącej polityki 
od misji mediów publicznych poprzez konstytucyjny 
zakaz pełnienia funkcji w Krajowej Radzie przez po-
lityków partyjnych i zakaz wpływu rządu na program.

To prawda, że mimo tych uregulowań politycy 
próbowali wpływać na media publiczne. Zdarzało 
się, że robili to skutecznie. Niemniej jednak standardy 
niezależności na przestrzeni ćwierćwiecza przestrze-
gane były coraz skuteczniej. Mówiłem o tym także 
w obecnym wystąpieniu.

W trakcie pracy nad nową ustawą jej autorzy po-
sługiwali się argumentem, że mediom publicznym 
w poprzednich latach towarzyszyła hipokryzja. 
A z hipokryzją trzeba walczyć. Tylko co to za walka 
z hipokryzją, skoro nowe prawo, uchwalane w trybie 
projektu poselskiego, pisane jest przez pełnomocnika 
rządu do spraw mediów i wiceministra kultury, który 
od początku wie, że pisze je dla siebie, przedstawiając 
w opinii naprawdę absurdalne argumenty?

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie for-
malnej.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

sję, na rozpowszechnianie programu uniwersalnego, 
poświęconego rozwojowi społeczeństwa, gospodar-
ki, kultury, przemianom obyczajowym, który będzie 
popularyzował edukację medialną, otrzymała spółka 
WP1 na program WP1.

W zakresie cyfryzacji radiofonii prace Krajowej 
Rady zakończyły się, zgodnie z zapowiedzią, przygoto-
waniem tzw. zielonej księgi, zawierającej rekomendacje 
dla rządowej strategii cyfryzacji radia w Polsce. Liderem 
cyfrowej emisji programów pozostaje radiofonia pu-
bliczna, która dostrzega w tym procesie możliwość 
umacniania pozycji rynkowej i rozwoju. Cyfryzacja 
nadawania radiowego, w świetle procesów zachodzą-
cych w różnych krajach Europy, jest nieuchronna i, tak 
jak konwersja cyfrowa telewizji naziemnej, wymaga 
odrębnej ustawy, w której zostałyby ustalone obowiąz-
ki instytucji państwa, nadawców i innych podmiotów 
uczestniczących w tym procesie, dotyczące m.in. okresu 
i warunków simulcastu, kampanii informacyjnej czy 
standardów koniecznych do produkcji i sprzedaży ra-
diowych odbiorników cyfrowych.

Pragnę podkreślić, że wszystkie prace Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji i jej biura były prowadzo-
ne na podstawie celów określonych w dokumentach 
strategicznych, ostatnio w „Strategii regulacyjnej 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na lata 2014–
2016”, oraz celów przyjętych do realizacji w budże-
cie zadaniowym zatwierdzonym przez Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej.

W ciągu ostatniej kadencji biuro Krajowej Rady 
w całości przeprowadziło proces zamiany papierowe-
go obiegu dokumentów na elektroniczny. Dodatkowo 
kilka istotnych procesów biurowych, w tym m.in. 
wydawanie koncesji, otrzymało certyfikat jakości 
pracy ISO. Oznaką wysokiej jakości pracy biura są 
też wyniki kolejnych kontroli NIK, zwłaszcza ostat-
niej, po której nie otrzymaliśmy żadnych uwag co 
do sposobu gospodarowania przez Krajową Radę 
środkami publicznymi. Inne potwierdzenie jakości 
pracy Krajowej Rady i jej biura wiąże się z pozy-
tywnymi orzeczeniami różnych instancji sądowych, 
które są formą kontroli decyzji podejmowanych przez 
Krajową Radę.

Z tego miejsca po raz ostatni, w każdym razie 
publicznie i w tak godnym miejscu, chciałbym wyra-
zić uznanie całemu zespołowi biura Krajowej Rady, 
ludziom posiadającym wiele unikalnych kompeten-
cji, którzy służą profesjonalnie i skutecznie widzom, 
słuchaczom oraz rynkowi mediów audiowizualnych 
w Polsce. W imieniu Krajowej Rady dziękuję za 6 
lat pracy dyrektorom, ekspertom i wszystkim pra-
cownikom.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Jak wspo-
mniałem, niniejsze sprawozdanie kończy kaden-
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swojego klubu zgodził się kandydować do składu 
Rady Mediów Narodowych. Opinia publiczna mówiła 
o tym od kilku miesięcy. To nie tylko hipokryzja, ale 
i po prostu nieprzyzwoitość. Mówiliście, że oddaje 
się media narodowi, a bez żadnej żenady zabieracie 
je dla siebie i klubowych koleżanek.

Daniel Hallin i Paolo Mancini, publikując 
w 2002 r. powszechnie dziś przyjętą systematykę 
modeli medialnych w Europie, wspomnieli w niej 
też o kształtujących się wówczas systemach mediów 
w krajach postkomunistycznych. Ustawa o Radzie 
Mediów Narodowych wpisała Polskę wprost do mode-
lu spolaryzowanego pluralizmu, który charakteryzu-
je się silnym paralelizmem politycznym w mediach. 
Model ten, najmniej dojrzały w Europie, obecny jest 
w Grecji, Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech, co 
odnosi się szczególnie do epoki Silvio Berlusconiego. 
Jestem przekonany, że Polskę stać na więcej.

Jestem przekonany, że po 6 latach naszej kadencji 
– był to pracowity czas – w wielu obszarach zosta-
wiamy media w Polsce w lepszym stanie. To, co stało 
się z mediami publicznymi, spowodowało jednak, że 
koniec naszej kadencji jest niesatysfakcjonujący i, 
mówiąc szczerze, dość smutny. Chcielibyśmy, żeby 
ten stan rzeczy zmienił się jak najszybciej. Życzymy 
więc naszym następcom w Krajowej Radzie, aby ich 
działalność dobrze służyła wolności słowa i rozwo-
jowi mediów w Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
przewodniczącego związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jako pierwszy pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Pan 

w swoim sprawozdaniu poruszył sprawę zwolnień 
pracowników, dziennikarzy w mediach publicznych, 
w szczególności w telewizji. Czy mógłby pan ten 
wątek rozwinąć? Bo on bardzo bulwersuje opinię pu-
bliczną, jest przedmiotem wielu publikacji. Chodzi 
o liczbę zwalnianych, ale również o sposób zwalnia-
nia i sytuację personalną w telewizji publicznej na tle 
sytuacji personalnej oraz profesjonalnej dziennikarzy 
w innych mediach elektronicznych. 

Czy może pan także odnieść się do oglądalności 
i popularności nowych propozycji programowych?

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku, mam wniosek formalny: proszę 
o przywołanie… powrót do porządku obrad, bo tutaj 
pan wykracza poza ten punkt, poza nasz dzisiejszy 
porządek obrad, i to w sposób znaczny i rozległy. 
Dlatego bardzo bym prosił pana marszałka o przy-
wołanie…

(Senator Stanisław Kogut: …Sprawozdanie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, chciałbym zacytować słowa, 

które powiedziałem na początku. Przystępujemy do 
rozpatrzenia punktu siedemnastego porządku obrad: 
sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 
roku.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku, rozumiem, ale tak jak powie-

działem na początku, to sprawozdanie kończy kaden-
cję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Ministrze, 
jeżeli miałoby to być sprawozdanie z zakończenia 
kadencji, to tak by się to nazywało. A jest to sprawoz-
danie z roku 2015. Bardzo proszę o kontynuowanie.)

Panie Marszałku, do końca zostało już bardzo nie-
dużo. Myślę, że państwo senatorowie zniosą tę moją 
wypowiedź, która nie będzie trwała dłużej niż 3 minuty.

Skończyłem na argumentach, które uzasadniały 
różne trudne do przyjęcia – w każdym razie dla mnie 
osobiście – rozwiązania, np. to, że członkiem Rady 
Mediów Narodowych nie może być radny gminny, 
a może nim być poseł lub senator.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale pan mówi nie na 
temat, proszę pana. Tego nie można słuchać.)

(Senator Bogdan Borusewicz: No ale pan też, 
Panie Senatorze, wielokrotnie mówił nie na temat. 
Wielokrotnie mówił pan nie na temat. Dlaczego chce 
pan zamknąć usta prezesowi?)

(Senator Kazimierz Wiatr: W jakim trybie pan 
marszałek zabiera głos?)

(Senator Bogdan Borusewicz: W takim samym 
trybie, w jakim pan zabrał głos.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale bardzo pro-
szę o spokój. Panie Ministrze, proszę o kontynuowa-
nie.)

Już naprawdę zbliżam się do końca.
Kilka dni temu wiceminister kultury oznajmił, 

że przemyślał złożoną mu propozycję i za namową 
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(senator S. Rybicki) również wpływy z reklamy. No, ceny reklamy muszą 
być niższe po wielkich spadkach oglądalności. Ale 
powiem jasno: jeśli byłoby to spowodowane podwyż-
szeniem poziomu programu telewizyjnego… Tak się 
dzieje np. na zachodzie Europy, w dobrych telewi-
zjach, niemieckich czy nawet BBC. One nie mają tak 
wielkiego zasięgu jak telewizje komercyjne – choć 
jest to także zasięg istotny – ale za to oferują bardzo 
dobry produkt. Czyli po prostu są to programy bardzo 
wysokiej jakości, czy informacyjne, czy publicystycz-
ne, czy artystyczne, a szeroką publiczność nie zawsze 
to interesuje. Nie sądzę jednak, żeby w Polsce zacho-
dził ten wypadek. Poza tym spadek oglądalności już 
zaczyna być… Udział telewizji publicznej w rynku 
robi się znacząco niższy w porównaniu z udziałami 
zachodnich telewizji publicznych w rynkach w ich 
krajach.

Jeśli chodzi o przeszłość… Wszystko jest, po-
wiedziałbym, kwestią skali. Rzeczywiście było tak 
w historii mediów publicznych w Polsce, że nowe za-
rządy na ogół dokonywały pewnych zmian personal-
nych. Nie sadzę, żeby one wszystkie były spowodo-
wane tylko i wyłącznie uzasadnionymi potrzebami 
zarządczymi. Być może kryły się za tym pewnego 
rodzaju… nie wiem, inny sposób patrzenia na świat 
czy może nawet – powiem wprost, żeby uniknąć tej 
hipokryzji, o której mówiłem – względy polityczne. 
Jednakowoż skala tego była znikoma, nieporówny-
walna do tego, co dzieje się obecnie. Ja może przy-
wołam króciusieńko to, co pisze – zresztą w książce 
wydanej dobrych parę lat temu – jedna z wybitnych 
badaczek polskich mediów, polska profesor. To bę-
dzie jeden krótki fragment: „Po okresie stosunkowo 
płytkiej stronniczości od początku 2006 r. nastąpi-
ła faza zawłaszczenia mediów publicznych przez 
Prawo i Sprawiedliwość i głębokiego politycznego 
zaangażowania się menedżerów i dziennikarzy sta-
cji telewizyjnych w okresie prezesury Bronisława 
Wildsteina, a następnie Andrzeja Urbańskiego. 
Wyrażało się to w natarczywym nagłaśnianiu oraz 
ekspozycji kwestii wygodnych temu ugrupowaniu 
i służących jego interesom. Stronniczość przekazu 
przyjęła wówczas wyrazistą formę, a okres ten nie-
którzy badacze określają jako etatyzację demokracji 
lub dekonsolidację demokracji”. Są jeszcze dalsze 
cytaty, ja bym powiedział, że może nawet jeszcze 
jaśniej pokazujące, co się działo, jeżeli chodzi o te 
sprawy. Autorka, pani profesor Dobek-Ostrowska, 
bardzo krytycznie ocenia poziom dziennikarstwa 
we wspomnianym okresie. Wyraźnie podkreślam, 
że to nie jest moja opinia. Bo zauważyłem, że rów-
nież na tej sali dominuje taka optyka, że wszystko 
jest polityczne i wszystko musi być za albo przeciw. 
Ja powiem zupełnie jasno: oczywiście znany jest 
mi świat polityki, uczestniczę w nim od wielu lat, 
ale tym razem naprawdę mówię z punktu widzenia 

I jeszcze jedno pytanie. Jako argument w debacie 
publicznej w tej kwestii często pada zarzut, że w in-
nych okresach, za innych rządów działo się podobnie. 
Czy zechciałby pan z perspektywy tych 6, a może 
i więcej lat ocenić tę kwestię? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Senator Sławomir Rybicki: Może pytanie – od-

powiedź…)
Pytanie – odpowiedź, Panie Ministrze.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Senatorze, rzeczywiście, tak jak powiedzia-

łem w sprawozdaniu, skala zwolnień, które nastąpiły 
od początku roku, szczególnie po zmianie zarządu 
telewizji publicznej, nie ma precedensu. Poprzednio 
podobna, ale zdecydowanie mniejsza fala zwolnień 
miała miejsce w połowie roku 2006, również po zmia-
nie prawa medialnego, kiedy do Telewizji Polskiej 
przyszedł prezes Bronisław Wildstein. Wówczas rów-
nież dokonywano zmian, ale, tak jak mówię, obecna 
skala zmian jest bezprecedensowa. Wymieniałem te 
liczby, przybliżone, bo nie mamy bardzo szczegóło-
wych danych, ale one mówią same za siebie.

Jest jedna istotna zmiana, i muszę to podkreślić 
z wielką przykrością. Mianowicie po raz pierwszy 
aktywni politycy jawnie mówili, zapowiadali, jakich 
dziennikarzy zwolnią, jeśli będą mieli na to wpływ, 
wymieniali nazwiska – nie chcę tych nazwisk powta-
rzać, ale one padały wielokrotnie – i rzeczywiście po 
zmianie władz telewizji publicznej te osoby wymie-
niane jako osoby, które źle wykonują swoje obowiąz-
ki z punktu widzenia, no, przedstawicieli jednego 
ugrupowania, zostały zwolnione. To jest taka istotna 
zmiana jakościowa, niestety, bardzo obniżająca, tak 
bym powiedział, poziom kryteriów stosowanych wo-
bec mediów publicznych.

Jeśli chodzi o programy, to niestety sprawa rów-
nież wygląda nie najlepiej. Wszyscy znamy wyniki 
oglądalności, bo one są publikowane powszechnie. 
Prezes telewizji publicznej ma swoją teorię na ten 
temat, uważa, że stronnicza jest firma, która prze-
prowadza takie badania, ale nie chcę wchodzić w ten 
spór. Ja nie podważam wyników tych badań, tak jak 
nie były podważane przez ostatnich kilkadziesiąt lat. 
One świadczą o tym, że telewizja publiczna bardzo 
traci swoich widzów. Jest to niedobre z dwóch po-
wodów. Pierwszy powód to powód, bym powiedział, 
merkantylny: tracąc widzów, telewizja publiczna traci 
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(przewodniczący J. Dworak) powiedzieć bez „nadymania” wartości tych słów – 
który kochał swoją pracę. No, został odsunięty, po-
wodów nie znamy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeżeli państwo pozwolą… Pan senator Rybicki 

chciałby jeszcze dopytać w związku ze swoim pierw-
szym pytaniem.

(Senator Sławomir Rybicki: Nie, chciałbym zadać 
kolejne, wynikające z dyskusji.)

To, proszę pozwolić, najpierw zabierze głos pan 
marszałek Borusewicz.

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, czy 

prowadziliście w tym roku badania dotyczące infor-
macyjnych programów telewizyjnych, obiektywności 
tych programów, oddzielenia warstwy informacyjnej 
od komentarza, czyli tego, co jest podstawą dzien-
nikarstwa. Jeżeli tak, to jakie to były oceny? To po 
pierwsze.

Drugie pytanie jest bardziej konkretne. Jak pan 
ocenia to, co się stało z konferencją prasową dwóch 
prezydentów, Dudy i Obamy? Na konferencji pra-
sowej była pełna informacja – transmitowano to 
w czasie rzeczywistym – zaś później w programach 
informacyjnych, także w „Wiadomościach”, poda-
wano tylko część wypowiedzi prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Czy to jest zgodne ze standardami? 
I jaka była tego przyczyna?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, również Panie 

Marszałku! Po pierwsze, jeśli chodzi o badania, to 
Krajowa Rada posługuje się badaniami już od dłu-
giego czasu, w tej kadencji również. Powiedziałbym, 
że nawet nasililiśmy badania… Każda z kampanii 
wyborczych, które miały miejsce w ostatnich la-
tach – a było ich co najmniej 4, o ile się nie mylę 
– była przez nas badana. Ale badaliśmy programy 
również pod innym kątem. Oczywiście stale – to 
jest już rutynowe działanie – badamy je pod kątem 
przestrzegania zapisów o reklamie. Współpracujemy 
z wieloma uniwersytetami, chyba z wszystkimi naj-
ważniejszymi uniwersytetami, m.in. z Uniwersytetem 
Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, 

funkcji, którą przyszło mi sprawować, z punktu wi-
dzenia Krajowej Rady, która musi dbać o wolność 
słowa i pewne standardy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani marszałek Pańczyk-Pozdziej. Bardzo proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja pociągnę ten wątek, który rozpoczął senator 

Rybicki. Panie Prezesie, ja rozumiem, że wpływ na 
kondycję mediów, zwłaszcza na ich finansowanie, 
ma minister skarbu, Ale nie rozumiem tego, że mi-
nister skarbu decyduje o tym, kto może sprawować 
funkcję np. redaktora naczelnego, prezesa czy inne, 
a kto nie może. Bo przecież minister skarbu nie ma 
wiedzy na temat tego, jakie są predyspozycje mene-
dżerskie czy dziennikarskie ludzi, którzy te funkcje 
pełnią. Taką wiedzę powinna mieć właśnie Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji. A w ostatnich czasach 
wszystkie zmiany, które w zaszły mediach, tłuma-
czono decyzjami ministra skarbu.

W związku z tym ja chciałabym zapytać pana: czy 
ktoś zwracał się do Krajowej Rady o opinię, gdy kilka 
tygodni temu zwalniano znakomitego według mnie 
człowieka, znakomitego menedżera, a mianowicie 
prezesa Radia Katowice? Czy ktoś wydawał o nim 
opinię? Bo ja uważam, że to był jeden z najlepszych 
ludzi. A pracuję w tym radiu prawie 50 lat, przeżyłam 
rządy 25 redaktorów naczelnych, prezesów i innych. 
I innego takiego dobrego szefa nie miałam. Tak więc 
chcę zapytać, czy państwu wiadomo coś o jego grze-
chach, o których ja może nie wiem.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Nie, Pani Senator, Panie Marszałku, Krajowa Rada 

w żadnej ze spraw personalnych nie udzielała konsul-
tacji. Od początku roku pozostajemy właściwie bez 
kontaktu z odpowiednimi instytucjami, które odpo-
wiadają za media. Rzeczywiście, do chwili obecnej, 
do chwili wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych, czyli do 7 sierpnia minister skarbu tak 
dyskrecjonalnie i jednoosobowo podejmował wszyst-
kie decyzje personalne dotyczące nie tylko zarządów, 
ale również rad nadzorczych.

Chętnie zgodzę się z pani opinią dotyczącą pana 
prezesa Radia Katowice, pana prezesa Grzonki. To 
rzeczywiście wybitny fachowiec, wieloletni pracow-
nik tego radia, prawdziwy patriota śląski – mogę to 
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(przewodniczący J. Dworak) wówczas piśmie „Opinia”. Tak że jak ja patrzyłem na 
tę sytuację z prezydentem Obamą, to wydawało mi 
się, że wracamy do lat siedemdziesiątych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Obremskiego.
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Była tu taka polemika między marszałkami… 

Chcę powiedzieć, że przy okazji dyskusji o prezy-
dencji poszczególnych krajów bardzo często ma miej-
sce takie przywoływanie do porządku, twierdzenie, 
że wychodzi się poza tematykę. Potem, w dyskusji, 
jest zwykle poruszana polityka bieżąca związana 
z Europą, natomiast… A więc to nie jest tak, że to 
jakieś niedopuszczalne, że to próba cenzurowania 
czy czegoś takiego.

Mam 3 pytania. Po pierwsze, czy sprawozdanie za 
rok 2015 byłoby do obrony, gdyby nie zastosowana 
taktyka na zasadzie: w 2016 r. jest jeszcze gorzej? Czy 
była szansa, że sprawozdanie za 2015 r. się obroni 
bez przyjmowania takiej taktyki przez pana prze-
wodniczącego?

Po drugie, ciekawy jest dla mnie zapis… Odwołam 
się do tego, co było na posiedzeniu komisji. Chodzi tu-
taj o czas między pierwszą a drugą turą wyborów pre-
zydenckich. Pisze się tu o nieobiektywizmie Telewizji 
Trwam, do której byli zapraszani tylko kandydaci, 
osoby związane z PiS. Z tym się absolutnie zgadzam. 
Mówi się tu też, że telewizja publiczna między pierw-
szą a drugą turą była mniej obiektywna, ale już się 
nie podaje, w którą stronę… Chciałbym, żeby pan 
minister rozstrzygnął, czy między pierwszą i drugą 
turą nastąpiło, że tak powiem, znaczące przechylenie 
sympatii w stronę kandydata Andrzeja Dudy, czy też 
w stronę pana Komorowskiego. Nie rozumiem, dla-
czego w jednym przypadku się to ocenia, a w drugim 
mówi się tylko, że coś było nie tak.

I trzecia sprawa, spadek oglądalności. Ja mam taki 
ogląd, kiedy patrzę na programy informacyjne, że 
w 2015 r. format ideowy Telewizji Polskiej był bardzo 
zbliżony do formatu TVN. W momencie zmiany, bym 
powiedział, część ludzi, która oglądała TVP, skierowa-
ła się w stronę TVN. I to jest jeden z powodów takiego 
poziomu oglądalności. Oczywiście można nad tym 
boleć ze względu na rynek reklamowy, ale wydaje 
mi się, że jest to związane… Prosiłbym o komentarz.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Padły 3 pytania. 

Byłbym wdzięczny za zwięzłe odpowiedzi, ale proszę 
tego nie odbierać jako próby ograniczania…

Uniwersytetem Poznańskim, Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza, również z Uniwersytetem 
Wrocławskim. Najwybitniejszym… może nie naj-
wybitniejszym, ale jednym z najbardziej istotnych 
współpracowników Krajowej Rady jest pan doktor 
Gackowski. Wymieniam to nazwisko nieprzypadko-
wo, bo w tej chwili jest to wybitny znawca, według 
mnie, sposobu oceny mediów.

Jeśli chodzi o te ostatnie badania, tegoroczne, to 
niestety Krajowa Rada cierpiała na pewne poczucie 
tymczasowości, tak bym powiedział. Rzeczywiście 
przeprowadziliśmy badania, pod kierunkiem pana 
profesora Mrozowskiego, które dotyczyły 1 tygodnia 
programów informacyjnych głównych nadawców te-
lewizyjnych, czyli Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN. 
Badania jednoznacznie wykazały, że telewizja pu-
bliczna prezentuje program, który jest programem na 
pewno nie neutralnym, a więc trzeba powiedzieć, że 
stronniczym, w którym widoczne są po prostu różne 
środki manipulacji. Badania te zostały krytycznie 
ocenione przez telewizję publiczną, nastąpił jakiś 
spór. Niemniej jednak podtrzymujemy nasze stwier-
dzenie, że wyniki tych badań są rzetelne. Następnych 
badań nie robiliśmy, tak jak powiedziałem, ze wzglę-
du na kończącą się kadencję Krajowej Rady.

Moje następne uwagi będą już moimi osobistymi 
uwagami opartymi na bacznej obserwacji mediów. 
Dotyczą one tego, o czym wspomniał pan marszałek 
Borusewicz, czyli relacji ze wspólnego wystąpienia 
prezydentów Obamy i Dudy. Tak, rzeczywiście, ba-
damy tę sprawę. Dostaliśmy kilkadziesiąt skarg, więc 
jeszcze ją badamy, jesteśmy na końcowym etapie. 
Wyniki tej naszej analizy są jednoznaczne: telewi-
zja publiczna dopuściła się pewnej manipulacji po-
przez niedopuszczenie części treści, która w sposób 
istotny zmieniała całą wypowiedź pana prezydenta 
Obamy. Ja tutaj muszę przytoczyć… Mówiłem to już 
w mediach, ale skoro pan marszałek pyta, ponownie 
przytoczę swoje wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, 
z drugiej połowy lat siedemdziesiątych, kiedy to do 
Polski przyjechał prezydent Jimmy Carter. Ja wów-
czas jako bardzo młody człowiek współpracowałem 
z takim nielegalnym, podziemnym pismem „Opinia”. 
Myśmy wysłali 3 zapytania do prezydenta Cartera. 
Przypominam, że to były czasy głębokiego komuni-
zmu. Ktoś próbował wejść na tę konferencje prasową, 
ale nie został wpuszczony… W trakcie transmisji, 
której strona amerykańska zażądała – ja to widziałem 
na własne oczy w telewizji – prezydent Carter powie-
dział, że nie wszyscy dziennikarze zostali wpusz-
czeni. On złamał pewną regułę poprawności, która, 
jak dobrze wiemy, była w PRL niesłychanie pilnie 
strzeżona. Poza tym odpowiedział nam pisemnie na te 
nasze 3 pytania. Zamieściliśmy to w tym nielegalnym 
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informacje sensacyjne, które też są jakoś ciekawe, 
interesujące dla publiczności. Chodzi o ten podsta-
wowy zrąb informacji, który buduje pewną wspólną 
świadomość i wspólną agendę, w której wszyscy 
Polacy się poruszają. To dotyczy najważniejszych 
spraw. Do takich spraw na pewno należał szczyt 
NATO w Polsce, sposób patrzenia na ten szczyt, 
na drogę Polski do NATO i wystąpienie prezydenta 
Obamy. Ja nie mówię o publicystyce, nie mówię 
o sposobie oceny różnych wydarzeń. Mówię o tym, 
co dobrze wiedzą dziennikarze, czyli o konieczno-
ści neutralnego i wyczerpującego przekazywania 
faktów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński, proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Przyznam się, że jestem bardzo zdziwiony pana 

postawą, bo o ile to sprawozdanie, ta gruba książka, 
którą przejrzałem, rzeczywiście dotyczy roku 2015 
i jest zgodne z tym, nad czym powinniśmy procedo-
wać, o tyle pana wystąpienie… No, jestem począt-
kującym senatorem, bo jestem tu zaledwie od kilku 
miesięcy, ale żadna z osób występujących tutaj przed 
panem jeszcze takiego show, w ujemnym znaczeniu 
tego słowa, nie dała. Przepraszam, ale punkt porząd-
ku jest jasno określony – jest to sprawozdanie za rok 
2015 – a pan większość swego wystąpienia poświęcił 
krytyce obecnych zdarzeń medialnych i swoich na-
stępców. To po pierwsze. Mało tego, raczył pan kry-
tykować postępowanie parlamentu i je recenzować. 
Czy to jest pana zadanie konstytucyjne? Chyba nie. 
To raczej my pana tutaj oceniamy. To jest pana spra-
wozdanie, to nie pan ma nas oceniać. To jest pierwsza 
uwaga.

Jeszcze druga znacząca uwaga. Otóż art. 214 kon-
stytucji mówi, że członek Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji nie może prowadzić działalności publicznej 
niedającej się pogodzić z godnością pełnionej funk-
cji. Ja nie wiem, jak myślą inni – nie będę państwa 
oceniał… Ale to, co pan tutaj zrobił na tej mównicy 
w trakcie debaty nad tym punktem porządku obrad, 
to jest właśnie jawna działalność publiczna. Wie pan, 
trzeba umieć odejść z godnością. To, co pan tutaj 
zaprezentował… Nie wiem, czy pan chce się wkupić 
w łaski tamtej strony sceny politycznej i, przepra-
szam, coś sobie zagwarantować na przyszłość? Bo to 
nie jest sprawozdanie, to, co pan przedstawił z mów-
nicy, i ja nie mówię o tej tu książce…

(Senator Margareta Budner: Panie Marszałku, ja 
z wnioskiem formalnym.)

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:

Panie Marszałku, postaram się mówić krócej.
Pierwsze pytanie, czy rok 2015 byłby… Nie, nie są-

dzę. Z punktu widzenia całości pracy Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji ten rok był rokiem udanym. 
Przeprowadziliśmy wiele udanych akcji dotyczących 
np. ochrony małoletnich w internecie. Nie chcę wy-
mieniać więcej. Ja się skupiłem w swoim wystąpieniu 
na tym, co się działo ostatnio, ponieważ dla mediów 
publicznych czy dla mediów w Polsce w ogóle to są 
bardzo ważne wydarzenia. Już nie chcę ich oceniać – 
chociaż jednoznacznie przed chwilą oceniłem… Jeśli 
to ma być jakiś rodzaj ostrzeżenia z naszej strony, to 
gdzie ono ma paść, jak nie przed Wysoką Izbą? To 
jest chyba najwłaściwsze forum do tego, by swobodnie 
rozmawiać o tym, co się dzieje z mediami publicz-
nymi. Ale ja nie mam wrażenia, Panie Senatorze, że 
rok 2015 jest nie do obrony. Myślę, że Krajowa Rada 
pracowała na wielu odcinkach, wykonywała wiele 
zadań, tak jak zostało napisane w wydrukowanym 
sprawozdaniu, które przecież jest wielostronicowe.

Jeśli chodzi o nieobiektywizm telewizji publicz-
nej, jeśli chodzi o wybory prezydenckie… Panie 
Senatorze, ja akurat pamiętam, że czasy poświęco-
ne obu kandydatom między pierwszą a drugą turą 
były bardzo wyrównane. I to wynika z naszego spra-
wozdania. No, mogę się mylić, nie mam go przed 
sobą. Tak że nie chcę dezinformować pana senatora. 
Odniesiemy się do tego, bo tu już mówimy o konkret-
nych liczbach, ale na pewno nie jest tak, że ze strony 
Krajowej Rady był tu jakiś unik.

Co do spadku oglądalności – rzeczywiście jest 
tutaj spór. Mówi się o tym, że poprzednio główni 
nadawcy telewizyjni byli w głównym nurcie, libe-
ralno-lewicowym, i wszyscy mówili to samo. Panie 
Senatorze, ja tak nie uważam. Jest tak, że jeśli cho-
dzi o programy informacyjne, to jednak wszystkie 
telewizje żyją pewną agendą, tak? Pewną agendą 
dnia. Wymienię prosty przykład. Żaden nadawca 
telewizyjny nie pominie np. próby puczu w Turcji, bo 
to jest zbyt ważne wydarzenie również z polskiego 
punktu widzenia, żaden nie pominie Brexitu, mó-
wiąc o wydarzeniach dotyczących polityki zagra-
nicznej, bardzo wpływających na polską sytuację. 
Ale nikt też nie powinien pominąć bardzo bulwersu-
jącego opinię publiczną faktu dotyczącego ostatnie-
go projektu ustawy o podwyżkach dla „erki”. Otóż 
według mojego oglądu – mam nadzieję, że uważnie 
oglądałem wczorajsze „Wiadomości” – programy 
informacyjne zarówno Polsatu, jak i TVN mówiły 
o tej sprawie, a „Wiadomości” nie. To o to chodzi. 
Nie o to, że udziela się głosu raz tym, raz tym i że 
w drugiej części tych „Wiadomości” podaje się jakieś 
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(senator J. Czerwiński) analizowałem każde zdanie swojego wystąpienia. 
Zresztą nieprawdą jest, Panie Senatorze, że więk-
szość wystąpienia była poświęcona właśnie sprawom 
mediów publicznych – mam przed sobą treść swojego 
wystąpienia, 13 kartek, więc to łatwo udowodnić. 
Oczywiście to jest sprawa najgorętsza i rozumiem, że 
ona wywołuje gorący spór polityczny. Tylko proszę 
nie odmawiać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
prawa do oceny tego, do czego oceny została powo-
łana w konstytucji. Naprawdę, tym razem nie ma 
pan do tego prawa. To proszę zmienić konstytucję…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, do zadawania pytań mam za-
pisanych pana senatora Fedorowicza, pana senatora 
Rybickiego, pana marszałka Borusewicza i pana se-
natora Żaryna.

Proszę o zadanie pytania pana senatora…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja też się zgłasza-

łem, i to dużo wcześniej.)
Przepraszam. I pana senatora Augustyna.
Pan senator Fedorowicz, proszę o pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Bez komentarza, ale Senat jest miejscem wymia-
ny poglądów, które służą obywatelom. W związku 
z tym o sprawozdaniu będziemy mówić, jak będę 
składał sprawozdanie komisji, bo sprawozdanie było 
na najwyższym poziomie.

Będą właściwie 2 albo 3 pytania w jednym rzucie.
Pan jest – i to jest, moim zdaniem, wielkie wyróż-

nienie dla całej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
– wiceprezydentem Europejskiej Grupy Regulatorów 
do spraw Audiowizualnych Usług Medialnych, 
ERGA. Wydaje mi się, że w historii polskich wol-
nych mediów jeszcze nikt takiej funkcji nie pełnił. 
To podaję tylko dlatego, że pan marszałek pozwolił 
na krótki komentarz, ale nie będę pytał o to, czym się 
zajmujecie, bo to jest w sprawozdaniu.

Mam za to pytania do pana jako do zawodowca 
w branży od początku wolnej Polski. Czy jest ja-
kiś kraj w Europie, poza może Białorusią, w którym 
minister skarbu jednoosobowo decyduje o tym, kto 
ma być dzisiaj szefem zarządu lub zasiadać w radzie 
nadzorczej?

I drugie pytanie. Czy jest taki kraj w Europie, 
w którym czynny polityk pełni funkcję członka za-
rządu lub zasiada w radzie nadzorczej mediów pu-
blicznych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

To nie jest sprawozdanie. Pana wystąpienie nie 
było sprawozdaniem – było poniżej krytyki.

(Głos z sali: Czy to było pytanie?)
(Senator Margareta Budner: Wniosek formalny, 

Panie Marszałku.)
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Jan Dworak: Ja chętnie odpowiem.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale przepra-

szam, nie udzieliłem państwu głosu. Zapewniam, że 
z państwa strony tolerowałem zawsze, ciągle i nie-
ustannie, pytania z długimi komentarzami. Tak więc 
albo stosuję regułę wobec wszystkich, albo wobec 
nikogo. Bardzo proszę o pytanie, Panie Senatorze.)

Chciałbym, żeby się pan odniósł do swojej wcze-
śniejszej wypowiedzi, do wypowiedzi na temat roku 
2016. Ocenianie swoich następców, ocenianie stanu 
prawa w tym zakresie w roku 2016 należy do zakresu 
sprawozdania, które pan miał złożyć? Nie mówię – 
powtarzam – o tej książce, bo to jest co innego.

(Senator Stanisław Kogut: Nie zadawajcie już 
pytań…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Chętnie odnio-

sę się do pańskiego pytania i do swojej wypowiedzi.
Otóż moją wypowiedź oceniam pozytywnie, Panie 

Senatorze, nieodmiennie pozytywnie – oczywiście to 
jest odpowiedź nieco żartobliwa. A tak poważnie, 
Panie Senatorze: od tego jest Krajowa Rada, umoco-
wana w art. 213 konstytucji – proszę przeczytać nie 
tylko art. 214, ale też art. 213 – żeby oceniać wszyst-
ko, co dotyczy wolności słowa w Polsce, wolności 
słowa, która jest fundamentem demokracji. Dlatego 
jest to organ wyodrębniony i dlatego, tak jak NIK 
ocenia również pewne aspekty postępowania parla-
mentu, prawodawstwa parlamentu, tak samo Krajowa 
Rada w swoim zakresie ocenia skutki prawodawstwa 
parlamentu. Myślę, że następcy zrobią to samo, tak 
jak robili to poprzednicy. To przez prawo kieruje się 
domeną publiczną w Polsce, to prawo wyraża pewne 
zasady, którym muszą podlegać w tym wypadku me-
dia. I dlatego Krajowa Rada, w każdym razie w cza-
sie naszej kadencji, odnosiła się zawsze do zmian 
prawnych. Nie było nigdy zmian, które w tak istotny 
sposób zmieniałyby funkcjonowanie mediów publicz-
nych, w ocenie, tym razem powiem, że mojej, na gor-
sze. Dlatego nie mam… Naprawdę bardzo uważnie 
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pewnych nadużyć władzy politycznej we Włoszech, 
również wobec RAI, publicznego nadawcy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Rybicki, proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Chciałbym zapytać pana 

o opinię na temat przebiegu prac nad ustawami me-
dialnymi, które budzą tak wielkie zainteresowanie, 
ale też kontrowersje, w szczególności nad ustawą 
o finansowaniu mediów publicznych. 

Chciałbym zapytać, czy Krajowa Rada była w tej 
sprawie konsultowana? Czy ekspertyzy, dorobek na-
ukowy i badawczy Krajowej Rady były jakoś wy-
korzystywane w pracach nad tymi ustawami? I czy 
prawdą jest, że słaby postęp w tych pracach, można 
powiedzieć, odłożenie ich ad Kalendas Graecas, wy-
nika – jak uważają niektórzy politycy PiS – z opinii 
Komisji Europejskiej, która jakoby w tych pracach 
przeszkadzała? Proszę o opinię.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o te 3, a właściwie 4 ustawy, bo ta ostat-

nia też dotyczy rady mediów publicznych, a właściwie 
spraw personalnych, choć jest bardzo ograniczona, 
jeśli chodzi o zakres materii, to – mówiąc wprost – 
muszę je ocenić krytycznie nie tylko ze względu na 
to, co one zawierały czy zawierają wewnątrz. Do tego 
Krajowa Rada odnosiła się w pismach przedstawia-
jących analizy projektów tych ustaw.

Chciałbym powiedzieć, że sposób procedowania 
nad tymi ustawami… Tak jak powiedziałem, rze-
czywiście wolność słowa – istotna jest rola mediów 
publicznych w kultywowaniu i rozwijaniu wolności 
słowa – to jest źrenica demokracji we współczesnym 
świecie. Żaden z tych projektów ustaw nie był konsul-
towany społecznie. To jest ich pierwotna wada. Tak 
naprawdę odbyło się jedno publiczne spotkanie, ogra-
niczone czasowo – to było to wysłuchanie publiczne, 
które miało miejsce na terenie Sejmu. To o wiele za 
mało, żeby mówić o prawdziwym wypracowaniu wła-
ściwego modelu mediów publicznych.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:

Jeśli chodzi o ERGA, to jest to organizacja powo-
łana 3 lata temu. Bezpośrednim powodem jej powoła-
nia była taka potrzeba ze strony Komisji Europejskiej, 
aby ocenić prawo medialne w świetle zmieniającej się 
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. 
Ja byłem rzeczywiście jednym z dwójki wiceprze-
wodniczących, zrezygnowałem pod koniec ubiegłego 
roku z tej funkcji ze względu na koniec kadencji. 
To jest bardzo poważna instytucja. Myślę, że Polska 
może i powinna zawalczyć po raz kolejny o miejsce 
we władzach tej instytucji.

Jeśli chodzi o pytanie, w których krajach minister 
skarbu mianuje władze mediów publicznych, to mogę 
powiedzieć, że w Europie są bardzo różne modele. 
W Niemczech na przykład są wieloosobowe rady 
w przypadku każdego z wielkich nadawców, ARD 
i ZDF, i one wybierają intendenta, jednoosobową wła-
dzę. W ich skład wchodzą również przedstawiciele 
partii politycznych, ale nie wyłącznie, bo także przed-
stawiciele kościołów, organizacji społecznych, orga-
nizacji dziennikarskich i samych nadawców. W BBC 
ostatnio była wielka debata w związku z tym, że rząd 
miał delegować swoich przedstawicieli do takiej rady 
powierniczej. I rzeczywiście delegował, tylko że pra-
cownicy BBC delegowali o 1 osobę więcej. Na ogół 
w krajach europejskich nie jest tak, że przedstawiciele 
władzy wykonawczej czy przedstawiciele świata poli-
tyki w ogóle nie uczestniczą w nadzorowaniu mediów 
publicznych. Dość często bywa tak, że uczestniczą, 
ale na ogół zgodnie z obyczajem – tak jak w Wielkiej 
Brytanii – albo też z uregulowaniami prawnymi są 
to ciała wieloosobowe, więc głos polityków jest tylko 
jednym z całej, powiedziałbym, gamy głosów w tych 
ciałach nadzorujących media publiczne.

Przechodząc do ostatniego pytania, muszę po-
wiedzieć, że rzeczywiście nie zdarza się, żeby me-
diami publicznymi kierowali politycy. To się po pro-
stu nie zdarza w tych bardziej dojrzałych systemach 
w Europie. Jest stosowany albo system liberalny, który 
obowiązuje w Wielkiej Brytanii, generalnie rzecz bio-
rąc, albo system demokratycznego korporacjonizmu, 
który obejmuje de facto kraje skandynawskie, bardzo 
dojrzałe pod względem organizacji mediów. W tych 
systemach politycy są zdecydowanie oddzieleni od 
mediów. Nadzorują media, mogą współuczestniczyć 
w wyborze władz mediów, to jest zrozumiałe – to 
już mój komentarz, przepraszam – ale mediami nie 
kierują. W systemie śródziemnomorskim, o którym tu 
mówiłem, a do którego bez wątpienia Polska, według 
kryteriów Hallina i Manciniego w tej chwili się zali-
cza, bywa różnie. No, nie bez kozery wspomniałem 
tutaj nazwisko Berlusconiego. Z nim się kojarzy okres 
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(przewodniczący J. Dworak) To po pierwsze.
Po drugie, mam takie pytanie. Krajowa Rada 

interweniowała w sprawie nadawania przez jedną 
z prywatnych stacji radiowych w Polsce programu 
rządowego, który był programem nie tylko publicy-
stycznym, ale także propagandowym, to była tuba 
propagandowa rządu rosyjskiego, Radio Sputnik. 
Wiem, że Krajowa Rada przeprowadziła analizę za-
wartości programu, audycji Radio Sputnik, i z niej 
to jasno wynikało. 

A więc chciałbym zapytać, jaka jest sytuacja. Czy 
to radio nadal nadaje? Wiem, że występowaliście 
w ramach swoich kompetencji.… A więc jaka jest 
sytuacja z tym przeniesieniem tuby propagandowej 
akurat nakierowanej z Moskwy na Polskę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
Mam tylko pytanie: czy mam rozumieć, że odpo-

wiedzi udzieli pan na piśmie?
To było na pierwsze pytanie, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Na pierwszą część.)
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Jan Dworak: Tak, udzielę odpowiedzi.)
Dobrze. Bardzo proszę.

Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Jeśli chodzi o Radio Hobby, czyli tego lokalnego 

nadawcę z Legionowa, w którym znajdowały się au-
dycje Radia Sputnik… W każdym razie ewidentnie 
propagandowa audycja nie została tam sprzedana 
– zaraz powiem w czym rzecz – ale na tych falach 
eteru się ukazywała. Rzeczywiście Krajowa Rada 
miała z tym pewien problem, ponieważ tutaj właśnie 
wkraczamy w bardzo delikatną sferę między wolno-
ścią słowa a agresją propagandową. Po analizie tego 
programu, który myśmy analizowali bardzo uważ-
nie, bo bez wątpienia rzecz w końcu trafi do sądu, 
byłoby bardzo trudno w tym wypadku udowodnić 
przekroczenie pewnych granic swobody wypowiedzi, 
wolności krytyki itd. Ale okazało się, że są zupełnie 
inne powody, formalne, bo umowa podpisana mię-
dzy zlecającą instytucją rosyjską a Radiem Hobby 
łamie przepisy polskiej ustawy. Chodziło po prostu 
o to, że ta instytucja wykupiła od nadawcy czas na 
ten program. To łamie zasadę mówiącą o tym, że 
poza przekazami handlowymi nadawca odpowiada 
samodzielnie, integralnie za przekaz. To jest bardzo 
poważne złamanie prawa. Myśmy to bardzo uważnie 
analizowali, to był powód do cofnięcia koncesji Radiu 
Hobby i koncesja została cofnięta. W tej chwili radio 
ma możliwość odwołania się do sądu. Na szczęście 

A ja uważam, że ze względu na rozwój społeczeń-
stwa, stan świadomości polskiego społeczeństwa de-
bata o mediach publicznych, które przecież nie służą 
tylko politykom, również politykom, również insty-
tucjom państwa, ale też zwykłym obywatelom w ży-
ciu społecznym, zawodowym, w życiu osobistym, 
debata nad tymi ustawami – jak zresztą pewnie nad 
wszystkimi, ale nad tymi szczególnie – powinna być 
poprzedzona publiczną debatą. Tego nie było.

Wreszcie pośpiech, który towarzyszył uchwalaniu 
tych ustaw, również nie jest najlepszym doradcą. Nie 
chcę tu być żadnym prorokiem, ale obawiam się, że 
wdrożenie nawet tej szczątkowej, kadłubowej, pomo-
stowej, drugiej pomostowej – jak autorzy to nazywają 
– ustawy też może przysporzyć wielu problemów. To 
pokaże przyszłość. Tu mogę śmiało powiedzieć, że 
chciałbym się mylić.

Jeśli chodzi o opłatę audiowizualną, w istocie 
ustawodawca nie skorzystał z naszej propozycji. 
Wypracował model, który właściwie nie był poprze-
dzony żadnymi badaniami. Czy Komisja Europejska 
by to zakwestionowała? Tego nie wiem, ale bez wąt-
pienia ten projekt zawierał wiele immanentnych wad. 
Wiem to, ponieważ Krajowa Rada uczestniczyła 
w pracach podkomisji redakcyjnej, i mogę powie-
dzieć, że praktycznie co artykuł, to Biuro Legislacyjne 
Sejmu wypowiadało się krytycznie, a Krajowa Rada 
miała do tego wiele zastrzeżeń merytorycznych, kom-
pletnie niepolitycznych.

Myślę, że ten sposób procedowania również ze-
mścił się na autorach – taka jest moja osobista opi-
nia – a to powoduje, że niestety sytuacja mediów 
publicznych może być bardzo trudna. Co prawda 
ściągalność abonamentu jest na poziomie przewi-
dzianym przez Krajową Radę, może nawet będzie 
to kwota nieco wyższa niż te 661 milionów, które 
projektujemy w tym roku, niemniej jest to o wiele 
za mało, aby media publiczne właściwie wypełniały 
swoje zadania. To tyle.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodniczący, po pierwsze, chciałbym 

zwrócić się do pana o to, aby pan przekazał mi te 
analizy, o których pan wspominał, bo to będzie 
odpowiedź na moje pytanie. Tegoroczne analizy. 
Powiedział pan o 2 analizach. Dobrze?

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Jan Dworak: Oczywiście.)
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(przewodniczący J. Dworak) Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dotknął pan spraw w taki sposób, 

że nie da się odpowiedzieć rzeczowo i poważnie. Moja 
ocena wcale taka nie była, ale nie chodzi tu o moją 
ocenę. Chodzi o to, że każdy z programów telewi-
zyjnych powinien być i jest przez nas badany jako 
odrębne zjawisko. Każdy z nich jest tak naprawdę 
realizowany przez inny zespół ludzi, a to, co się mówi, 
podlega wielostronnym interpretacjom w zależności 
od tego, kto na to patrzy. A więc gdybyśmy mówili 
o konkretnej audycji, tak jak ja w swoim sprawoz-
daniu, wykraczając w sposób karygodny poza ramy 
roku 2015, mówiłem np. o tym, co spotkało pana se-
natora Rulewskiego… Gdybyśmy mówili o konkre-
tach, to bez wątpienia moglibyśmy znaleźć element 
takiej analizy, ale tak to nie potrafię odpowiedzieć. 
Wymienił pan jedno nazwisko… Nie, nie pamiętam 
takiego faktu, musiałby pan…

(Senator Jan Żaryn: Nie pamięta pan takiego fak-
tu?)

Być może takich faktów, Panie Senatorze…
(Senator Jan Żaryn: Takich codziennych faktów?)
No, pan uważa, że codziennych. Ja tak nie uwa-

żam, bo ja tego po prostu nie pamiętam. Nie mówię 
ani „tak”, ani „nie”. Powiem panu natomiast coś in-
nego. Mianowicie mówiliśmy tutaj o pewnych anali-
zach, które robiliśmy regularnie po każdej kampanii 
wyborczej. Potem się spotykaliśmy z nadawcami. To 
był nasz wkład. My nie możemy analizować, a w każ-
dym razie… Przepraszam, analizować możemy, ale to 
się ukaże na antenie. Nie możemy niczego zakazywać, 
powiem panu nawet, że nie za bardzo… no, nie mo-
żemy nakładać kar na nadawcę za to, że w programie 
znajdzie się stronniczość. Na to nam po prostu prawo 
nie pozwala. I słusznie, i słusznie, bo to powinno pod-
legać ocenie profesjonalnej, to powinno być tematem 
debaty w mediach, a nie podlegać restrykcyjnym dzia-
łaniom regulatora, który wtedy musiałby się nazywać 
„cenzurą” – zakazaną w konstytucji. A co my robimy? 
Spotykaliśmy się z nadawcami po każdej kampanii 
wyborczej. Większość analiz robił właśnie przywoła-
ny przeze mnie pan doktor Gackowski z Uniwersytetu 
Warszawskiego, który… No, nie dajmy się tak łatwo 
złapać na plewy. Takie rzeczy jak pokazywanie kogoś 
w negatywnym świetle, a potem zaliczanie tego do 
statystyki czasów i mówienie, że ten pan czy ta pani 
występowali tyle a tyle minut czy godzin… No nie. 
Te badania, które są jawne, dostępne na naszej stronie, 
uwzględniały również analizę jakościową, a miano-
wicie to – powiem tylko o tym wycinku, o który pan 
senator spytał – czy dana osoba była pokazywana, 
występując i mówiąc, bo to jest inna sytuacja niż taka, 

istnieje kontrola sądowa nad decyzjami Krajowej 
Rady. Tak jak mówię, decyzja przez Krajową Radę 
została podjęta, zobaczymy, co zrobi sąd. Ta koncesja 
została cofnięta.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Żaryn. Proszę o pytanie.

Senator Jan Żaryn:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! 
Ja mam pytanie następujące. A mianowicie, jak 
wiadomo, pamięć nie jest idealna, w związku 
z tym nie wszystko człowiek pamięta, nawet jeżeli 
to było w roku 2015. Ale pamiętam, że w telewizji 
publicznej była jedna taka forma manipulacji, któ-
ra była dość żenująca, a szczególnie widoczna do 
wyborów prezydenckich. Później zdecydowanie 
uległa ona jakby przedawnieniu, być może dlate-
go, że sondaże wskazywały, że zwycięży Prawo 
i Sprawiedliwość. A ta manipulacja dziennikar-
ska polegała m.in. na tym… To było widoczne 
szczególnie jeśli chodzi o traktowanie osoby pana 
Jarosława Kaczyńskiego. Polegało to na tym, że 
aczkolwiek on występował na wizji, niemniej 
jednak głosu nie zabierał, za to pojawiały się ko-
mentarze osób, które niejako za niego mówiły, i to 
tylko i wyłącznie krytycznie. Rozumiem, że ta 
manipulacja m.in służyła temu, żeby w statysty-
kach można było powiedzieć, że pan Kaczyński 
jest tak samo często pokazywany jak którykolwiek 
inny polityk, co – jak łatwo się domyśleć – nie 
było jednak prawdą.

Takich manipulacji było bardzo dużo. Nie chcę 
mówić o wszystkich, o których pamiętam. Za to 
chciałbym pana prosić… Bo pan powinien pamię-
tać, na które z tych manipulacji dotyczących telewizji 
publicznej pan zareagował jako szef Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji i jakie były ewentualnie tego 
pozytywne skutki. Mówimy o roku 2015, a telewizja 
publiczna miała bardzo wyraźny wkład w formowa-
nie świadomości Polaków, miała go zresztą w każ-
dym okresie dziejów. Mnie właśnie tego typu sposoby 
manipulacji prowadzone przez świat dziennikarski 
ewidentnie przypominały czasy PRL, niekoniecznie 
dzisiejsza telewizja. Oczywiście możemy się tutaj 
mylić, na pewno można też mieć inne zdanie. Bardzo 
proszę o odpowiedź na moje pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(przewodniczący J. Dworak) publicznej – on zrezygnował, zdaje się, po 2 czy po 
3 latach, ale był – i mimo tych wysiłków i mimo jego 
aktywności, no, organizacjom pozarządowym nie 
udało się wykorzystać całego tego czasu. Ja myślę, 
że to wymaga po prostu długiej, otwartej rozmowy, 
takiej rzeczywistej, z organizacjami, bo naprawdę nie 
było niechęci – a w każdym razie nie była to niechęć 
taka nie do przełamania – w mediach publicznych, 
w rozgłośniach regionalnych, w Polskim Radio czy 
w Telewizji Polskiej, żeby te organizacje nie mogły 
zaistnieć na antenie. Myślę, że to jest sprawa bardziej 
złożona. Ale zgadzam się z panem senatorem, że to 
jest ten segment życia publicznego, który powinien 
być bardziej obecny w telewizji i w radiu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie! Na adres Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji wpłynęły 3 skargi od obywateli, a nawet 
ugrupowań czy grup społecznych i politycznych. 
O pierwszej pan już wspominał – mam na myśli tę 
dotyczącą mojej osoby. Dziękuję za troskę, niemniej 
jednak muszę powiedzieć, że nie zadowala mnie 
odpowiedź w tej sprawie, jak i w dwóch innych, 
o których za chwilę powiem, ponieważ właściwie 
jej nie ma. Druga sprawa, którą zasygnalizowali mi 
telewidzowie, dotyczy audycji, w których zdaniem 
widzów wyraźnie zmanipulowano wypowiedź pre-
zydenta Obamy podczas szczytu. A trzecia skarga 
dotyczy ukazywania przez telewizję publiczną nie-
właściwych, zdaniem skarżących, autorów wejścia 
Polski do NATO. 

Jaka jest odpowiedź na te skargi obywateli? Czy 
instytucja skargi jest martwa?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tę drugą kwestię omawialiśmy, ale bardzo proszę, 

Panie Ministrze.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
W największym skrócie, Panie Senatorze: nie, 

instytucja skargi nie jest martwa, tylko ona wyma-
ga bardzo uważnej analizy i wymaga również, ja 
bym powiedział, ustosunkowania się, a w każdym 

kiedy byłaby tylko pokazywana. I jeśli była pokazy-
wana, to w jakim świetle, negatywnym, pozytywnym 
czy neutralnym. To wszystko podlega bardzo szcze-
gółowemu badaniu, a więc myślę – nie jestem pewien, 
ale tak myślę – że również jakaś część tego, o co pan 
pytał, Panie Senatorze, podlega tym badaniom. To 
nie jest tak, że nadawcy mogą w taki bardzo prosty 
sposób wprowadzić Krajową Radę w błąd.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym zapytać o troszkę inną kwestię, któ-

ra w Senacie była poruszana w Parlamentarnym 
Zespole do spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 

Jak pan ocenia realizację tej części misji mediów 
publicznych, która odnosi się do umożliwiania or-
ganizacjom pozarządowym prezentowania swoich 
akcji, działań statutowych? Czy widzi pan tutaj jakiś 
postęp? Czy sugerowałby pan, żeby organizacje miały 
jednak większy dostęp niż do tej pory? No, w moim 
przekonaniu powinny mieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Senatorze, to jest rzeczywiście problem do-

syć złożony. My od dobrych kilku lat… Wydaliśmy 
takie rozporządzenie dotyczące prezentacji orga-
nizacji pozarządowych na antenach mediów pu-
blicznych i ono obowiązuje. Problem też wziął się 
z – jakby to powiedzieć? – z małej aktywności or-
ganizacji pozarządowych. One nie wykorzystywały 
tego czasu, który do nich należał. Bardzo długo pro-
wadzono w ramach OFOP, tak to się chyba nazywa, 
czyli federacji tych organizacji, wewnętrzną debatę 
na temat tego, w jaki sposób wypracować pewien 
model, który byłby obiektywny i który powodował-
by, że wszystkie organizacje pozarządowe miałyby 
równe szanse, jeśli chodzi o dostęp do anteny. To 
trwało naprawdę długo. Powiem wprost: pan Jakub 
Wygnański, osoba bardzo znana w tym środowisku, 
ciesząca się wielkim autorytetem, był za naszych cza-
sów również członkiem rady programowej telewizji 
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(przewodniczący J. Dworak) Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiem króciutko, bo w spra-

wozdaniu rzeczywiście już o tym wspomniałem. 
Powiem tak: my pracowaliśmy ponad 2 lata nad wła-
ściwym modelem finansowania mediów publicznych. 
Tak jak powiedziałem, przekazaliśmy całą związaną 
z tym dokumentację i poprzedniemu rządowi, i temu 
rządowi osobno zaraz na samym początku. Byliśmy 
oczywiście gotowi do tego, żeby udzielać dalszych 
informacji. Ta dokumentacja zawiera analizy różnych 
modeli w Europie, analizy wskaźników makroekono-
micznych w Polsce, wskazuje i przedstawia analizę 
potrzeb mediów… rzeczywistych potrzeb mediów 
publicznych w Polsce. I powiem tak: został wybrany 
model, który tak naprawdę w Europie jest najlepszy, 
model, który jest bardzo podobny do modelu fińskie-
go. W największym skrócie polega on na tym: tę opła-
tę czy składkę płaci ta osoba, która uzyskuje dochód, 
a osoba, która nie uzyskuje dochodu, tej składki nie 
płaci. I wtedy jest niska składka personalna… Tutaj 
bazy danych bardzo łatwo jest zdobyć i skontrolować. 
Jest to najtańsze rozwiązanie, ponieważ można to 
robić za pomocą jakby aparatu ministra finansów, 
zapewniając równocześnie niezależność mediów pu-
blicznych poprzez osobne konto dla tych mediów. To 
jest model, który, jak powiedziałem… Na pytanie 
naszej delegacji w Finlandii, ile to kosztuje, uzyskano 
odpowiedź: nic nie kosztuje. No, oczywiście to była 
przesadna odpowiedź, bo coś kosztuje, ale w ramach 
tego aparatu skarbowego oni tych kosztów nie do-
strzegali. Niemcy, którzy utrzymują bazę mieszkań – 
zmienili ustawę chyba 3 lata temu, ale utrzymują bazę 
mieszkań – muszą zatrudniać około 2 tysięcy osób 
i utrzymują tę gigantyczną, można powiedzieć, liczbę 
osób, tylko dlatego, że mają unikalną bazę mieszkań, 
której nikt w Niemczech nie prowadzi. To jest tak 
naprawdę być może droga, na którą stać zamożne 
Niemcy, ale ona jest anachroniczna i na pewno lepiej 
wykorzystać to, co powiedziałem, coś, co nie generuje 
właściwie żadnych istotnych kosztów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli państwo pozwolą, Panie Senatorze, ja przy-

pomnę posiedzenie naszej komisji kultury w poprzed-
niej kadencji, gdzie poruszaliśmy kwestię abonamen-
tu. I obiektywnie trzeba przyznać, że Krajowa Rada 
swoimi działaniami podniosła wpływy z abonamentu 
w ostatnich latach. One były takie niskie nie dlatego, 
że Krajowa Rada coś zaniedbała w tym obszarze… 
Z drugiej strony muszę przypomnieć czasy, w których 

razie dania szansy nadawcy na ustosunkowanie się 
do skargi. Taka jest zwykła, rutynowa procedura. 
Myśmy oczywiście wystąpili do telewizji publicznej 
– już dość dawno temu – z prośbą o opinię o tych 
incydentach, w sprawie których były skargi, ale nie 
uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Poprosiliśmy o wi-
zytę pana prezesa Jacka Kurskiego, jako że tu po-
winien być rodzaj, powiedziałbym, debaty, w której 
racje nadawcy powinny zostać wysłuchane, a my za-
wsze ich wysłuchujemy. Pan prezes dość długo zwle-
kał, a wczoraj po południu powiedział, że przyjdzie 
dzisiaj przed południem, ale dzisiaj na minutę przed 
oczekiwanym spotkaniem odwołał je, twierdząc, 
że Światowe Dni Młodzieży nie pozwalają mu na 
obecność w Krajowej Radzie. Więc coś się zmieniło 
w ciągu kilkunastu godzin. Niemniej jednak jeste-
śmy w tej chwili… No, już możemy, wobec braku 
odpowiedzi ze strony nadawcy, podjąć się naszej 
interpretacji tych wydarzeń. Ona jest krytyczna. Ja 
o tym mówiłem w sprawozdaniu. Myślę, że w ciągu 
najbliższych dni pan senator i inni skarżący uzyskają 
odpowiedź.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator jeszcze chce dopytać?
(Senator Jan Rulewski: Nie. Nie chcę dopytać. 

Mam inne pytanie, już ostatnie, też istotne.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Chyba jednak napiszę do prezydenta Obamy, jak 

to naprawdę było. Ale wracając do zasadniczego 
pytania… Jak panu wiadomo, może nie wszystkim 
w Izbie, byłem szczerze zatroskany i przedstawiłem 
stosowne projekty, programy, obliczenia dotyczące 
abonamentu telewizyjnego. Nie lubię słowa „opłata”, 
bo opłata to jest na targu. 

Pytanie dotyczy pewnego faktu. Jak pan ocenia 
starania obecnych władz i twórcy ustawy, szanowane-
go przeze mnie pana Czabańskiego, w zakresie wpro-
wadzenia tej ustawy? Bo jednak wbrew obietnicom 
ta opłata nie wpłynęła. Posucha czy ugór w zakresie 
pieniędzy dla telewizji trwa. Czy mógłby pan jednak 
zdobyć się na ocenę lub podpowiedź, co robić dalej, 
żeby publiczna telewizja jednak nam kwitła?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(wicemarszałek G. Czelej) ograniczonym stopniu, niemniej każdego z tamtej-
szych nadawców radiowych i telewizyjnych, np. ARD 
i ZDF, nadzoruje kilkudziesięcioosobowe ciało skła-
dające się z różnych przedstawicieli życia społeczne-
go, w tym również politycznego. Jest taki model, ale 
są i inne modele. No, w Wielkiej Brytanii, jak dobrze 
wiemy, kluczową rolę jak zawsze odgrywa królowa, 
ale tak naprawdę jest to rola, powiedziałbym, zwy-
czajowa. Wpływ na media, nawet znaczny, może mieć 
rząd, tylko że nigdy z tej możliwości nie korzysta. 
Jest to po prostu kwestia pewnej kultury politycznej. 
Historia mediów w każdym z krajów europejskich 
kształtowała się inaczej. Dotyczy to również Polski. 
Myśmy przechodzili przez okres komunizmu, któ-
rego kraje zachodnie nie przechodziły. Jeśli chodzi 
o ustawodawstwo europejskie, to narzuca ono pewne 
reguły prawne. Nie są one bardzo restrykcyjne, jeśli 
chodzi o organizację mediów publicznych, z tego po-
wodu, o którym powiedziałem. Kraje te mają swoje 
bagaże doświadczeń, a media publiczne wpisują się 
w tradycję, historię i kulturę, która w każdym z tych 
krajów jest różna.

Istnieją też bardzo poważne zalecenia Rady 
Europy, a więc tego ciała, które dba o właściwe wy-
pełnianie norm z zakresu praw obywatelskich i praw 
człowieka. Zalecenia te bardzo jasno mówią o pew-
nych zasadach, którym powinny podlegać media pu-
bliczne. No, m.in. powinny być one odseparowane… 
Powinny mieć niezależny system finansowania, po-
winny być odseparowane od bieżącej polityki. Jest 
tam kilka wyraźnych, jasnych stwierdzeń mówiących 
o tym, że bieżąca polityka nie powinna ingerować 
w media. Oczywiście powinno to być zorganizowane 
w taki sposób, żeby była możliwość kontrolowania 
prawidłowości funkcjonowania mediów, ale nie w za-
kresie swobody słowa czy różnorodności wypowiedzi.

Jak ma się do tego narodowa rada mediów? No, ja 
uważam, że… Powiedziałem już, że jest to zaprze-
czenie dotychczasowej 27-letniej tradycji mediów pu-
blicznych, tradycji budowanej z wielkimi trudnościa-
mi i kłopotami. Można by o tym bardzo długo mówić 
– zresztą powstały na ten temat książki – ale według 
mnie jest to zaprzeczenie… To jest krok w tył, bo 
uznano, że mediami mają kierować politycy, że będą 
one zależne od bieżącej polityki. Przecież 17 lat temu 
ustawodawca zawarł w konstytucji pewną konstrukcję 
mediów. I ta konstrukcja była taka, że buforem mia-
ła być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której 
członkowie nie mogli być czynnymi politykami. W tej 
chwili zostało to właściwie zaprzepaszczone. Jak bę-
dzie to dalej wyglądało, tego nie wiem. Mam pewne 
wątpliwości, ale nie chcę w to w tej chwili wchodzić, 
bo byłoby to tylko przewidywanie przyszłości, pew-
nie intencjonalne. Ale to, co wynika wprost, najkrócej 
mówiąc, z uregulowań tej ustawy, to jest to, że ta rada 
praktycznie ma się zajmować wyborem władz, tylko 

minister Boni zapowiadał, że już jest ustawa, że ona 
ma wejść w życie, a przez wiele lat nie doczekaliśmy 
się tego. Więc w tym obszarze, obiektywnie rzecz 
biorąc, mamy wiele lat zaniedbań. I w poprzedniej 
kadencji na posiedzeniach komisji kultury omawia-
liśmy, jak wyglądały wpływy z abonamentu w ostat-
nich 10 latach. Kampania nawołująca do płacenia 
abonamentu spowodowała wzrost wpływu z abona-
mentu z poniżej 500 milionów… o ile pamiętam, 
z 460–470 milionów… do poziomu 660…

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Jan Dworak: 750…)

…czy nawet do 750 milionów. Obiektywnie rzecz 
biorąc, taka jest historia tych podstawowych wpły-
wów telewizji publicznej. Proszę o wybaczenie mi 
tego wtrącenia spoza regulaminu.

(Senator Jan Rulewski: A ja dziękuję za uzupeł-
nienie, Panie Marszałku.)

Proszę o zadanie pytania pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, w trakcie swojego wystą-

pienia poruszał pan kwestię narodowej rady mediów. 
Niestety wystąpienie to było przerywane. W związku 
z tym, że nie miał pan pełnej swobody wypowiedzi, 
chciałbym dopytać o pana opinię – o opinię prze-
wodniczącego Krajowej Rady – na temat narodo-
wej rady mediów, która już zaczyna funkcjonować 
w przestrzeni prawnej. No, ustawa jest już uchwalona, 
a skład jest powoływany. 

Chciałbym pana zapytać o opinię na temat tego, 
jak to się ma do podobnych instytucji w krajach Unii 
Europejskiej. Czy takie wzorce okazały się gdzieś 
dobrym rozwiązaniem, dobrym przykładem? Na ile 
rada może wejść – i na ile już wchodzi – w kompe-
tencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Na ile 
możliwe są jakieś zakłócenia na linii Krajowa Rada 
– Rada Mediów Narodowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Żeby było krótko, może powiem tak. W Europie 

są bardzo różne modele zarządzania mediami pu-
blicznymi. Tak jak powiedziałem, w Niemczech re-
gulator zajmuje się mediami publicznymi w bardzo 
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(przewodniczący J. Dworak) malały. Wartości liczbowe… Na pewno było tak, że 
telewizja publiczna, sama telewizja publiczna, mia-
ła jakieś 40% udziału w rynku około 2005 r., czyli 
wtedy, kiedy już bardzo się zwiększał zasięg TVN 
i Polsatu, które zabierały widownię. To były 2 stacje, 
które były… Polsat był ogólnopolski, TVN był prawie 
ogólnopolski, on zwiększał swój zasięg poprzez roz-
maite zwiększanie możliwości technicznych.

Potem tak naprawdę wielką zmianą była zmiana 
dotycząca cyfryzacji, która nastąpiła w roku 2013, 
kiedy zamiast kilku programów – na niektórych ob-
szarach kraju były może 4 programy, które docierały 
do widzów – wszyscy widzowie w Polsce naziemnie 
otrzymali 24 programy. Dla telewizji publicznej ozna-
czało to utratę rynku, większą nawet niż dla telewizji 
komercyjnych. W tej chwili to jest na poziomie… 
O ile dobrze pamiętam, TVP1 – 8%, TVP2 – około 
6%, może nieco więcej. To jest bardzo duża stra-
ta. Telewizja publiczna ma dodatkowy zasięg dzię-
ki swojemu portfolio kanałów tematycznych. Tracą 
również telewizje z tej tzw. wielkiej czwórki, czyli 
TVN i Polsat, ale telewizja publiczna traci najwięcej 
niestety.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Łyczak. Proszę o pytanie.

Senator Józef Łyczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chcę powiedzieć, że jestem kolej-

ną kadencję w tej Wysokie Izbie, i chcę powiedzieć, 
używając najdelikatniejszych słów, najładniejszych, 
że tak nieprzyjemnego sprawozdania do tej pory nie 
słyszałem. Bo tak naprawdę to nie było sprawozdanie, 
tylko w większości swojego wystąpienia skoncentro-
wał się pan na krytyce nowej ekipy, wywodzącej się 
z tych, których wybrał naród w ostatnich wyborach, 
którym naród dał władzę. 

Dlatego zapytam przewrotnie, bo jest to już pew-
nie jedno z ostatnich pytań: czy pan jest ze swojego 
wystąpienia zadowolony i czy osiągnął pan zamie-
rzony cel?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Już odpowia-

dałem na podobne pytanie, ale chętnie odpowiem 
panu senatorowi. Moje wystąpienie było przemyślane 

i wyłącznie, czyli rad programowych, rad nadzor-
czych i, co najważniejsze, zarządu, natomiast innych 
kompetencji nie ma.

Dziwne jest usytuowanie tej rady. Mianowicie za 
jej funkcjonowanie odpowiada Kancelaria Sejmu. 
To nie jest najwłaściwsze, ale też nie daje pewnych 
narzędzi do działania. Myślę, że przyszłość przyniesie 
odpowiedź na to, jak ona będzie funkcjonowała.

A Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – już koń-
czę, Panie Marszałku – dotyczy to jawne uszczuplenie 
polegające na tym, że nie zajmuje się ona wyborami 
władz. Inne kompetencje nie zostały uszczuplone i to 
zostało w trakcie debaty parlamentarnej nad poprzed-
nimi projektami ustaw jakoś wydyskutowane, bo po-
czątkowo były zamysły, żeby w ogóle odciąć Krajową 
Radę od mediów publicznych. To obecne rozwiązanie 
według mnie jest zdecydowanie lepsze, bo Krajowa 
Rada nie traci swoich uprawnień kontrolnych wobec 
mediów publicznych, takich, jakie ma również wobec 
mediów prywatnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli państwo pozwolą, ja też mam jedno pytanie.
Panie Przewodniczący, na posiedzeniach komisji 

kultury w poprzedniej kadencji omawialiśmy to, jak 
wyglądały udziały w rynku Telewizji Polskiej, tzn. 
głównie Programu 1 i Programu 2, na przestrzeni 
ostatnich 10 lat, jak one się zmniejszały od lat 2005–
2006, czasów, gdy jeszcze Polsat i TVN nie były tak 
silne rynkowo jak teraz. Jak one wyglądają na prze-
strzeni tych 10 lat? Gdybym mógł prosić o przedsta-
wienie tego w skrócie…

Proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku, no, jak się ma monopol i przy-

chodzą warunki wolnego rynku, to ten monopol się 
traci, to jest oczywiste. To była pierwsza zmiana, 
w roku 1993, kiedy powstała ustawa o radiofonii 
i telewizji i kiedy powstała pierwsza telewizja ko-
mercyjna…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Udziały w ryn-
ku.)

Proszę?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Same udziały 

w rynku.)
Udziały w rynku? One dochodziły niemalże do 

100% przed rokiem 1993. Od momentu pojawienia się 
Polsatu w 1993 r. i TVN w 1997 r. one zdecydowanie 
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(przewodniczący J. Dworak) (Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Jan Dworak: Bardzo dziękuję.) (Oklaski)

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jerzego Fedorowicza, o spra-
wozdanie komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka 

Izbo!
Komisja zebrała się w dniu 5 lipca na bardzo 

poważnej dyskusji. Nie było żadnych zarzutów me-
rytorycznych do przedstawionego sprawozdania, 
mimo to komisja wnosi o odrzucenie sprawozdania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 
w 2015 roku. Normalnie nie byłbym sprawozdawcą, 
gdyby nie to, że mój wiceprzewodniczący, kolega Jan 
Maria Jackowski, jest w delegacji.

W związku z tym, że uważałem – ja i senatorowie, 
którzy głosowali za przyjęciem sprawozdania – że 
nie było merytorycznego uzasadnienia odrzucenia 
sprawozdania, pozwolę sobie panu marszałkowi 
przedstawić poprawkę do projektu uchwały w sprawie 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
która brzmi tak: Senat itd. przyjmuje sprawozdanie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 
w 2015 roku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma dyskusji.)
(Głos z sali: Nie ma.)
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Pani senator Zdrojewska, proszę o zabranie głosu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę i mnie zapisać.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Przewodniczący! Szanowni Koledzy Senatorowie!
Ostatnio bardzo często rozmawiamy o mediach, 

padło na tej sali wiele ciężkich słów, wiele istot-
nych słów. Uważam, że dzisiaj – zwracam się tutaj 
do pana senatora – stało się coś bardzo niedobrego, 
a mianowicie nie pozwoliliśmy odchodzącemu prze-
wodniczącemu Krajowej Rady złożyć sprawozda-
nia, powiedzieć tego, co sobie przygotował. A ma 
do tego prawo. Wielokrotnie na tej sali gościliśmy 

i nie cofnąłbym… Odpowiedziałem żartobliwie, że je-
stem z niego zadowolony, ale nie mnie oceniać to spra-
wozdanie. Jednak ono było przemyślane, i powiem 
wprost: mnie w tym sprawozdaniu nie interesuje, kto 
akurat rządzi i kogo wybrał naród, jaką większością 
głosów, bo nie to jest moim punktem obserwacji… nie 
to jest moim polem obserwacji. Moim polem obserwa-
cji, które niejako postawiła przede mną konstytucja, 
no i inna część narodu, która wybierała poprzednie 
władze – tak, w demokracji to jest przecież naturalne 
– jest wolność słowa. Mnie naprawdę nie interesuje 
przynależność partyjna. Mnie interesuje to, co się 
dzieje z wolnością słowa, co się dzieje z mediami, 
mediami komercyjnymi, a w szczególności mediami 
publicznymi, które mają dodatkowe zadania. Więc 
czy osiągnąłem cel? Jeśli panowie senatorowie, nie 
wiem, poważnie potraktują to, co Krajowa Rada robi, 
co pisze i to, co ja powiedziałem, no to może to będzie 
sprzyjało temu, żeby media… żeby wolność słowa 
w Polsce nie była zagrożona, bo to jest bardzo ważne 
dla funkcjonowania po prostu narodu – mówię tak, 
skoro pan użył tego słowa – dla rozwoju narodu, to 
jest podstawa. A dla mediów publicznych być może 
przyjdzie taki czas – choć nie widzę go na horyzoncie, 
mówiąc szczerze – w którym rzeczywiście wszyscy 
widzowie będą mogli powiedzieć: to są nasze media. 
Bo jeśli pan prezes Jacek Kurski mówi, że co praw-
da ma mniej widzów, ale on wie, że ubyło widzów, 
którzy byli wyborcami Platformy Obywatelskiej, ale 
za to przybyło widzów, którzy są wyborcami Prawa 
i Sprawiedliwości – szkoda, że go tutaj nie ma, ale to 
była jego publiczna wypowiedź – no to on po prostu 
nie wie, co mówi. Media publiczne nie są po to, żeby 
dzielić widzów na zwolenników tej czy innej partii. 
Media publiczne są dla całego społeczeństwa, dla 
wszystkich widzów, dla wszystkich Polaków. I mam 
nadzieję, że kiedyś taki czas nadejdzie, kiedy przy-
najmniej gruba większość ludzi będzie zadowolona 
z tego programu i nadawca publiczny zdobędzie sobie 
zaufanie widzów albo słuchaczy.

(Senator Józef Łyczak: Już niedługo nadejdzie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Jan Dworak: Bardzo bym sobie tego ży-
czył.)

Dziękuję bardzo.
Informuję, że przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pan Jan Dworak, zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez pana marszałka Borusewicza.

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
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(senator B. Zdrojewska) stąpień, również ze strony PiS, nie dotyczyła tego 
roku, tylko dotyczyła poprzednich prezesur, czy też 
mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja mediów 
publicznych w tej chwili, a wygląda ona fatalnie. 
Zapewne będziemy to oceniali w przyszłym roku.

To, co się w tej chwili dzieje w mediach, budzi 
powszechną krytykę. Dziwię się, Panie Senatorze 
Obremski, Szanowny Mój Kolego z Wrocławia, bo 
pan wielokrotnie mi mówił, że pan nie ma telewizora 
w domu, a tak łatwo panu oceniać jakość programów 
telewizyjnych. W tej chwili jesteśmy razem, bo ja 
teraz też przestałam oglądać telewizję publiczną. 
Bardzo trudno się to ogląda, czasami się zmuszam.

Odniosę się do 2 programów, o których wspo-
mniał pan przewodniczący. To są programy saty-
ryczne „W tyle wizji” i „Studio YaYo”. Ja naprawdę 
polecam… Mnie to pokazało moje dziecko. To są 
programy na tak żenującym poziomie, że ja sobie nie 
przypominam – a jestem dosyć krytycznym widzem 
telewizji, bywałam krytycznym widzem w poprzed-
nich latach – czegoś tak żenującego na antenie tele-
wizji publicznej za pieniądze wszystkich podatników, 
za pieniądze z abonamentu, choć oczywiście też za 
te pieniądze, które telewizja sama wypracowuje, bo 
przecież zarabia też na reklamach. Z tego, z tych że-
nujących programów można się tylko pośmiać.

Jeśli jednak chodzi o niektóre sprawy, to nie jest 
nam do śmiechu, bo to są poważne rzeczy. To jest 
podstawowe źródło wiedzy Polaków o tym, co się 
dzieje w polityce, co się dzieje w kraju, i obywatele, 
którzy ponoszą tę powszechną opłatę, mają prawo 
do tego, żeby usłyszeć obiektywną informację, a nie 
informację tylko pewnej opcji. Ja nawet mogę się 
zgodzić, że ta telewizja bywała stronnicza – bywała 
i to wszyscy wiemy, i to za różnych prezesów w swojej 
historii – ale czegoś takiego, do czego dochodzi w tej 
chwili, za prezesury pana Jarosława Kurskiego…

(Senator Stanisław Kogut: Jacka, Jacka.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Jarosława, właśnie.)
Jacka, przepraszam, przepraszam bardzo.
Pan Jarosław Kurski pracuje w prywatnym me-

dium, może tam mówić, co chce. Ale pan Jacek 
Kurski nie pracuje w prywatnym medium i powinien 
przedstawiać obiektywną, rzetelną informację, tego 
byśmy od niego oczekiwali. Tymczasem poziom pro-
gramów informacyjnych, te przykłady, które dzisiaj 
były przedstawiane przez moich kolegów, dotyczące 
jakości wiadomości, są bulwersujące. To jest napraw-
dę wstyd. Szanowni Państwo, jeszcze się nie zda-
rzyło, żeby w negatywny sposób czołowe dzienniki 
waszyngtońskie pisały na temat naszej telewizji, na 
temat wiadomości. To jest po prostu żenujące. A tak 
się zdarzyło, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeka-
zać rzetelnej informacji, poinformować widzów o tak 
ważnych sprawach jak wizyta prezydenta Obamy czy 
szczyt NATO.

ministrów. Prawda? Ale nie przypominam sobie sy-
tuacji, żebyśmy my cierpliwie nie wysłuchiwali, cza-
sami w nocy, wielominutowych tyrad pana ministra 
Ziobry, pana Święczkowskiego czy kogoś takiego. 
Robiliśmy to z dużą cierpliwością. Później dopiero, 
Panie Senatorze, w czasie dyskusji odnosiliśmy się, 
podając argumenty, do tego, co zostało powiedziane. 
Chciałabym zaapelować do pana senatora, żebyśmy 
w ten sposób dyskutowali. Dyskusja publiczna się 
zaostrza, dyskusja w Sejmie się zaostrza – dzisiaj do-
szło tam do kolejnych takich przypadków. Nie chcie-
libyśmy, żeby coś takiego zdarzyło się w tej Izbie. 
Próbujmy zatem utrzymać właściwy poziom dyskusji 
i naszym gościom, osobom mającym pewne obowiąz-
ki przewidziane prawem, pozwólmy powiedzieć to, co 
mają do powiedzenia, i wysłuchajmy tego z szacun-
kiem, a później przedstawmy swoje argumenty. O to 
chciałam zaapelować do kolegów senatorów z Prawa 
i Sprawiedliwości.

Odnosząc się do sprawozdania, które przedstawił 
pan przewodniczący… Chciałabym przede wszyst-
kim bardzo podziękować panu przewodniczącemu 
za te 6 lat pracy. Jest pan wybitnym fachowcem 
w tej dziedzinie. Te ostatnie 6 lat dowiodły tego, 
że… W niezwykle trudnym czasie udało się panu 
prowadzić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
w sposób, który nie budził wątpliwości. Mieliśmy 
tego przykład na posiedzeniu komisji kultury, bo 
naprawdę nie było żadnych zastrzeżeń ani do tego 
znakomicie przygotowanego sprawozdania, ani do 
pracy pana przewodniczącego czy kogokolwiek 
z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. My w ko-
misji kultury właśnie tym się interesujemy, jest 
tam kilka osób, które naprawdę mają sporą wiedzę 
o mediach i się tym od wielu lat interesują. Tak że 
składam podziękowanie za to sprawozdanie, za jego 
jakość. Po 6 latach naprawdę ciężkiej pracy w trud-
nym okresie życzylibyśmy sobie – my senatorowie 
po 4 latach naszej pracy – móc… Kiedy składa się 
takie sprawozdanie, to ma się prawo do podsumo-
wania kadencji, która właśnie mija. Patrzę tutaj na 
pana senatora Obremskiego… Po prostu zwyczajo-
wo na to pozwalamy. Jeżeli ktoś odchodzi po wielu 
latach z jakiejś funkcji, to ma prawo podsumować 
całą swoją kadencję. Jeżeli mówimy o ostatnim pół 
roku, którego to sprawozdanie na piśmie rzeczywi-
ście nie dotyczyło… Ale przecież nas to wszystko 
interesuje. Następny szef Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji przedstawi swoje sprawozdanie w zupeł-
nie inny sposób, z zupełnie innego punktu widzenia, 
bo, jak wiemy, jesteśmy w tej chwili w zupełnie 
innym paradygmacie sytuacji medialnej w Polsce, 
zwłaszcza jeśli chodzi o media publiczne. I myślę, 
że do tego powinniśmy się odnieść. Większość wy-
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(senator B. Zdrojewska) charakter w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych. Jest on osobą o dużej asertywności. Co więcej, 
w czasie swojej prezentacji pan Dworak powiedział 
dokładnie to, co chciał powiedzieć, i dokończył… 
W związku z tym, powiedziałbym, nie wydaje mi 
się, że zachowanie pana marszałka było nadmiernie 
krwawe.

Szanowni Państwo! Nie chcę bronić jakości 
Telewizji Polskiej w 2016 r. Nie umiałbym też bro-
nić jakości Telewizji Polskiej w roku 2015. Małym 
pocieszeniem jest to, że tutaj i w roku 2015, i w roku 
2016 pewnie i tak jest lepiej niż – tak ja to odbieram 
– w TVN. Mam żal o to, że będzie… że jest druga 
ustawa pomocowa, bo uważam, że jako parlament 
zostaliśmy przez ministerstwo wprowadzeni w błąd. 
Oczywiście pisania ustaw pod siebie, choć może jest 
legalne, nie odbieram… nie uważam, że jest to bardzo 
eleganckie. Ale czasami mam wrażenie, że myślimy 
o telewizji – po jednej i po drugiej stronie – w takich 
kategoriach: my zawłaszczamy dobrze, oni zawłasz-
czają źle. Dyskusja… Czy czasowo, jakościowo, ilo-
ściowo, jeśli chodzi o ten zarzut… można powiedzieć, 
że jest po równo… Nie wiem, nie chcę w tej chwili 
w to wchodzić głębiej.

Mam dla państwa dobrą i złą wiadomość. Dobra 
jest taka, że przedmiot naszej troski może jest co-
raz mniej istotny, ponieważ generalnie na świecie ze 
źródła informacji, jakim jest telewizja, korzysta się 
coraz mniej. To jest trend ogólnoświatowy. Pokolenie 
mające 35 lat i mniej znacząco ogranicza oglądanie 
telewizji. Ci, którzy są telewidzami, często są troszkę 
starsi. Oczywiście jest z tym związana także zła wia-
domość – taka, że telewizja publiczna mogłaby być 
tym elementem, który spaja społeczność, który two-
rzy pewien wspólny mianownik, a często narzekamy, 
że w tej chwili jesteśmy jakimiś dwoma podzielonymi 
plemionami w kraju. Więc telewizja mogłaby coś 
takiego… w tym zakresie funkcję pełnić.

Mam też pewien problem z takim rozdzielaniem: 
telewizja publiczna i telewizje komercyjne. I że w tych 
komercyjnych to niby wszystko można, bo są telewi-
zje prywatne, więc tam wszystko jest dopuszczalne. 
Informacja jest trochę jak woda, to nie jest towar 
zwykły, to jest towar, który nas może konstytuować. 
Informacja to chyba znaczy: formować od środka. Tak 
więc to jest coś bardzo jak gdyby istotnego. I wydaje 
mi się, że po to jest Krajowa Rada, by właśnie nie 
traktować informacji jako towar. Z mojego punktu wi-
dzenia było tak, że w ostatnich latach były 3 telewizje, 
które decydowały o kształtowaniu w przekazie elek-
tronicznym. I często słyszałem odpowiedź: jak to nie 
ma pluralizmu, jest np. Telewizja Trwam. Tylko że to 
mi trochę przypomina – przy zachowaniu wszystkich 
proporcji – stwierdzenie, że jak to nie ma pluralizmu, 
przecież jest „Tygodnik Powszechny”, stwierdze-
nie, jakie słyszałem w latach siedemdziesiątych czy 

Ja państwu polecam – patrzę na prawą stronę – aby 
do tego zajrzeć, bo te wszystkie przykłady tego, co się 
w tej chwili dzieje w telewizji, są szeroko omawiane 
w mediach. Zarówno przez portale typu Wirtualne 
Media, jak i przez organizacje pozarządowe prowa-
dzony jest monitoring i można sobie o tym poczytać. 
Nawet jeśli ktoś nie ma telewizora czy nie ogląda 
telewizji, to może poczytać na ten temat, dowiedzieć 
się, jak to w tej chwili wygląda.

Nigdy czegoś takiego nie było, chociaż – tak jak 
podkreślam – zgadzam się, że telewizja publiczna… 
Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek była ona 
w 100% obiektywna, tego po prostu nie da się zrobić, 
ale nigdy nie został przekroczony pewien poziom 
przyzwoitości, jeśli chodzi o etykę dziennikarską, je-
śli chodzi o sposób przedstawiania wiadomości, jeśli 
chodzi o sposób traktowania gości – mamy chociażby 
przykład pana senatora Rulewskiego. Tak że o tym 
chciałam powiedzieć.

W czasie tej kadencji wielokrotnie jeszcze bę-
dziemy mieli okazję do oceny nowych władz tele-
wizji, będziemy mieli dużo okazji do tego, żeby się 
zastanawiać, jak funkcjonariusze partyjni rządzą 
telewizją i jak to wszystko wygląda, będziemy to 
oceniali w przyszłym roku. No, ale dzisiaj rozma-
wiamy o ostatnim roku, kiedy to kończy swoją służ-
bę – podkreślam: służbę – Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, instytucja, która jest zapisana w konsty-
tucji. Bardzo to szanujemy jako senatorowie i jeszcze 
raz bardzo państwu dziękujemy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz o zabranie głosu proszę pana senatora 

Obremskiego. Wyjaśnijmy, czy pan senator ma tele-
wizor, czy nie ma.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest pewien problem. Nigdy nie mówiłem, że nie 

mam telewizora. Pani senator Zdrojewska pomyliła 
mnie z panem prezydentem Rafałem Dutkiewiczem. 
Nie obrażam się. Jesteśmy tego samego wzrostu, więc 
pewnie stąd ta pomyłka. (Wesołość na sali)

Słuchając pani senator Zdrojewskiej, miałem wra-
żenie, że dokonało się męczeństwo pana Dworaka 
w wykonaniu pana marszałka Czeleja, który znę-
cał się w sposób nieprawdopodobny. Ja mam lepsze 
zdanie o panu ministrze. Po prostu uważam pana 
Dworaka za człowieka z charakterem – pokazał ten 
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(senator J. Obremski) niemieckie i szwedzkie po sylwestrze tego roku, pi-
sząc o zupełnej kompromitacji. Powiedziałbym więc 
tak: źle, że o nas piszą niedobrze, ale spójrzmy na to 
z troszkę większej perspektywy. Chcę zwrócić uwagę, 
że jako państwo polskie zaniechaliśmy pewnej refor-
my po 2010 r. Do pewnego momentu mówiło się, że 
trzeba stworzyć… Mówiono, żeby to były media bar-
dziej publiczne, a w momencie, kiedy w pełni przejęto 
władztwo, cofnięto… Nie zrobiło tego ministerstwo 
kultury ani Rada Ministrów, nie podjęto tego wysiłku, 
co zresztą wypomina w ostatnim półroczu osoba, 
która na pewno jest chyba nie najbardziej życzliwa 
względem PiS – myślę o Jacku Żakowskim.

Na końcu chciałbym podziękować za… Bo tutaj 
były takie elementy krytyki. Na pewno te wszyst-
kie regulacje związane z ochroną dzieci budzą mój 
głęboki szacunek, i za nie dziękuję. Mam zdanie od-
mienne od zdania niektórych senatorów – ja akurat 
jestem głęboko przekonany, że serial „Nasze matki, 
nasi ojcowie” puszczony w telewizji to był dobry wy-
bór. Wydaje mi się, że dyskusja, która była później, 
była niezmiernie interesująca. I blokowanie tego typu 
filmów jest dla mnie raczej takim… Ono pachnie 
niebezpieczeństwem paternalizmu. A ja chcę mieć 
zdanie. Tu była pewna dyskusja i było pokazane, na 
czym polega problem. W związku z tym za odwagę 
tej decyzji także serdecznie dziękuję.

A podsumowując: nie jestem usatysfakcjonowany 
jakością mediów publicznych i komercyjnych w roku 
2015. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana posła Fedorowicza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Senatorem jestem, 

a nie posłem.)
Przepraszam. Był pan posłem.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale mnie samemu się 

myli, Panie Marszałku.)
Był pan posłem, ale na szczęście jest pan już se-

natorem.
(Głos z sali: Ma duże szczęście.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Zdrojewska: W trybie sprosto-

wania.)
W trybie sprostowania, proszę bardzo, pani sena-

tor Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Sprostowania moich słów. Rzeczywiście mogłam 

się pomylić…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, jesz-

cze pani senator Zdrojewska chciała sprostować.)

osiemdziesiątych. Może państwa zaskoczę, ale mimo 
wszystko Telewizja Trwam to nie jest ten format, 
który jest mi najbliższy. I z 3 telewizji, które decydują 
o rynku wszystkie 3 – albo może bym powiedział, 
że 2,5 – były według mnie dokładnie takie same, nie 
tylko w sympatiach partyjnych czy politycznych, bo 
to niekoniecznie musi oznaczać to samo, ale także 
jak gdyby światopoglądowych. Miałem takie wra-
żenie przy okazji dyskusji o in vitro, że ja już się nie 
mieszczę w tym, co jest przedstawiane w publicznych 
i niepublicznych telewizjach. I mój kłopot jest taki: 
wydaje mi się, że każdy z nas się zgodzi, że w społe-
czeństwie jest pewien Gaussowski rozkład poglądów 
na sprawy publiczne i że są pewne skrajne sytuacje, 
które określamy jako będące już poza demokracją, 
chodzi mi o pewne postawy z lewej i z prawej strony. 
Ja mam wrażenie, że w telewizji publicznej nastąpiły 
2 rzeczy. Po pierwsze, przesunięcie w jedną stronę – 
proszę zgadnąć w którą. I po drugie, bardzo mocne 
zawężenie tego, co się definiuje jako dopuszczalny 
pluralizm, jako przestrzeń demokracji. I uważam, 
że to jest wielki problem, który się pojawił… I przy 
całej krytyce TVP ja bym powiedział tak: dobrze, 
jest stronnicza; mamy drugą, z tych istotnych na ryn-
ku, którą też odbieram jako stronniczą. Uważam, że 
dla jakości demokracji w Polsce jest to sytuacja ko-
rzystniejsza. Bo co to oznacza? Że strona rządowa 
będzie za każdym razem… Najmniejsze potknięcie 
strony rządowej będzie bardzo mocno artykułowane 
i wzmacniane przez telewizję, która do strony rządo-
wej nie wykazuje sympatii. Ale z drugiej strony jest 
też taka sytuacja, że czasami wychodzą na jaw brzyd-
kie rzeczy dotyczące tych, którzy rządzili poprzednio. 
I nie należy pewnych rzeczy zamiatać pod dywan. 
W związku z tym różnorodność telewizji, może nie-
spełniająca we wszystkich wspomnianych telewizjach 
pełnych standardów dziennikarskich, stwarza jednak 
szansę poprawy jakości demokracji, ponieważ może 
budzić obawy u polityków, że jak robią coś złego, to 
prędzej czy później to zostanie nagłośnione.

I jeszcze jeden element. Pan minister powiedział, 
że politycy nie zarządzają, tylko co najwyżej nad-
zorują. Chyba tak powinno być, ale pojawia się pe-
wien problem własności. Ciągle przywoływany był 
Berlusconi, który na pewno odbiegał od pewnego 
standardu co do europejskiej niezależności mediów. 
Ale chcę powiedzieć, że pamiętam sposób, w jaki 
sprywatyzowano „Rzeczpospolitą”. Tak więc pewna 
manipulacja własnością też jest istotnym elementem 
tego, czy mamy do czynienia z wolnością mediów, 
czy nie.

Oczywiście wolałbym, żeby o Polsce pisano tylko 
dobrze, ale jest tak, Pani Senator, że i w prasie angiel-
skiej, i w prasie amerykańskiej obsmarowano media 
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(senator B. Zdrojewska) Radzie Radiofonii i Telewizji – pani przewodnicząca 
Kruk, pan senator Boroń, pani poseł Bubula. A ta 
ostatnia rada, jak widzicie, składa się z fachowców. 
Oni oczywiście weszli do niej wprowadzeni przez or-
gany, które mają do tego prawo, czyli przez pana pre-
zydenta Rzeczypospolitej, przez Sejm i przez Senat. 
A wśród tych osób, które tu siedzą – z wyjątkiem jed-
nej, bo brakuje jednego pana ministra – nie ma żadnej 
osoby, która zajmowałaby się polityką na co dzień. 
A więc to jest sygnał, że jest możliwość, że wreszcie 
będziemy mieć apolityczną radę. No, ten sygnał ist-
nieje, bo droga została rozpoczęta. Zobaczymy, jak 
to pójdzie dalej. Na razie nie wydaje mi się, żebyśmy 
poszli w kierunku upublicznienia mediów. No, bo 
jeszcze czegoś takiego nie było, żeby na czele mediów 
stał mianowany jednego dnia były poseł, który zmie-
niał organizacje w zależności od tego, gdzie mu się 
podobało. No, ale to już trudno. Panowie Senatorowie 
z grupy PiS weźmiecie na siebie tę odpowiedzialność, 
bo to wy podejmujecie tę decyzję.

Ja wysłuchałem przed chwilą pana senatora 
Obremskiego. Bardzo go szanuję. Panie Profesorze, 
przecież cała sprawa polega na tym, że jeżeli jest coś 
publicznego…

(Senator Jarosław Obremski: Z tym profesorem 
jest tak jak z telewizorem.)

Aha, czyli Panie Doktorze. Jeżeli coś jest publicz-
ne, to ono jest po to, żeby patrzeć władzy na ręce. 
Przecież o to chodzi. Jaki będzie sens tego, że tele-
wizja publiczna czy radio publiczne będą gloryfiko-
wać władzę? Zwłaszcza w sytuacji, w której macie 2 
prywatne stacje, czyli Telewizję Trwam i Telewizję 
Republika. I nikt wam nie zabrania atakować bez 
przerwy opozycji. Zresztą powiem wam, że w historii 
parlamentaryzmu albo demokracji jeszcze się nie zda-
rzyło, żeby publiczny nadawca był pochlebcą władzy, 
bo to jest kompletny, absolutny nonsens.

Proszę państwa, przez lata przyjmowałem spra-
wozdania w Sejmie. One były zwykle bardzo profe-
sjonalne, oczywiście podlegały krytyce z każdej stro-
ny, jak to jest w zwyczaju. Niemniej chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować za to ostatnie sprawozda-
nie, ono jest na najwyższym poziomie. Mówiłem już 
o tym, w jaki sposób ta Krajowa Rada – mówiłem 
to też na posiedzeniu komisji – radziła sobie w bar-
dzo trudnych chwilach, kiedy była atakowana przez 
przedstawicieli jednej stacji za to, że zachowuje się 
niezgodnie z zasadami, mimo że… I te ataki były bar-
dzo ostre, byłem ich świadkiem w Sejmie. Jednak, jak 
się okazało, racja była po stronie rady, bo wszystkie 
sądy jej ją przyznały i jej prawo zwyciężyło.

Chciałbym tylko jeszcze raz bardzo podziękować 
wszystkim pracownikom Krajowej Rady, mając na-
dzieję, że następna Krajowa Rada będzie ciałem, któ-
re będzie reprezentowało wszystkie opcje polityczne. 
Dziękuję bardzo.

Tak. Bardzo przepraszam, mogłam, Panie Senatorze 
– zwracam się do pana senatora Obremskiego – się 
pomylić. Rzeczywiście. Ale rozmawialiśmy kiedyś 
w taksówce i mówił pan, że nieczęsto pan ogląda te-
lewizję. Rzeczywiście… Tak że przepraszam, bo mo-
głam pana pomylić, rzeczywiście. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
W takim razie jeszcze raz: Panie Marszałku! 

Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Na początku chciałbym tylko tak… Ponieważ 

pan senator Czerwiński, jak sam powiedział, jest tu 
pierwszy raz, i chyba w parlamencie… Chodzi o to, 
żebyśmy wszyscy, którzy jesteśmy tu pierwszy raz, 
wiedzieli, że jeżeli przemawia albo składa sprawoz-
danie przedstawiciel organu konstytucyjnego, to nie 
ma takiego zwyczaju, żeby mu w tym momencie 
przerywać i zwracać uwagę. Jeszcze nigdy się nie 
zdarzyło…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja skończę i pan powie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Senatorze, niech 

pan nie kłamie. Ja zadawałem pytanie i nie przery-
wałem)

Dobrze. Nie chcę panu… Mówię to do nas wszyst-
kich. Chodzi o to, żebyśmy tego nie robili. Bo powstał 
pewien precedens, na który mi zwrócono uwagę. Ja 
się tym zresztą nie zajmuję.

Uwaga, proszę państwa, ja się zajmuję telewizją 
i mediami, odkąd istnieje wolna Polska. Obserwuję 
je od samego początku. Oczywiście, jak pamiętamy, 
naszym marzeniem – ludzi w moim wieku i troszecz-
kę starszych – było to, żeby telewizja publiczna była 
prawdziwie publiczną telewizją czy media publicz-
ne były mediami. I po to powstała, jak wiadomo, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która miała 
tego dopilnować. Nie udało nam się oczywiście dojść 
do takiej sytuacji, żebyśmy powiedzieli, że to jest 
organ absolutnie apolityczny. Muszę powiedzieć, że 
jak przyjmowaliśmy to sprawozdanie na posiedzeniu 
komisji, to padały głosy o polityczności tej właśnie 
rady. A ja, który wszedłem w 2005 r. do parlamentu, 
w nocy byłem świadkiem kompletnej zmiany po-
przedniej rady. I chcę tylko przypomnieć kolegom 
z Prawa i Sprawiedliwości: jeżeli będziecie mówić 
o polityczności czy braku polityczności, to pamię-
tajcie, że urzędujący politycy pracowali w Krajowej 
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opłata. Opłata to jest na targu. Opłata to jest za korzy-
stanie z ubikacji. Media, bez względu na to, co byśmy 
o nich powiedzieli, są nie tylko, jak zresztą Krajowa 
Rada pisze, pewnym centrum, jednym z istotnych 
centrów demokracji. Są też istotnym elementem ko-
munikowania się, tworzenia więzi, uczenia się tego, 
jak być Polakiem, jak być Polakiem w tych czasach. 
Nie można tego zbywać problemami deficytu, złej or-
ganizacji, podporządkowywania tego jednemu z mi-
nistrów, a tym bardziej ucieczki od abonamentu. Tego 
żaden kraj cywilizowany, przynajmniej na zachód od 
Odry, nie czyni. Ta wspólna jaźń, ta tożsamość mię-
dzy mediami a odbiorcami, obywatelami, mieszkań-
cami, gośćmi odwiedzającymi zachodnie kraje jest 
olbrzymia – od 96-procentowej akceptacji w Anglii, 
podobnej w Finlandii, aż po niemiecką na poziomie 
90% czy nawet tę w Czechach, która jest na poziomie 
60–70%. Tę tożsamość buduje się m.in. przez chęć 
uczestniczenia w abonamencie. Warto tu podkreślić, 
czym jest abonament. To jest prawo do nieustannego 
korzystania od początku, od poczęcia aż do końca 
życia – a nawet dalej, nawet dłużej – z informacji 
o tym, co się wokół mnie, wokół naszego kraju i na 
całym świecie dzieje. Przez ucieczkę w jakieś opłaty 
definiuje się to, że… Przykro mi powiedzieć, minister 
Czabański to trywializuje.

Rzeczywiście nie dokonano rozwiązania tego pro-
blemu. Co gorzej, po 5, 6 latach posuchy, a właści-
wie po dłuższym czasie, kiedy funkcja abonamentu 
została, jak to określiłem, zdegradowana do czegoś 
wymuszanego aktami grzywien czy nawet postę-
powań egzekucyjnych – dobrą wolę wykazuje tylko 
niespełna 1 milion abonamentów, od abonamentu 
uciekają nawet bogate firmy – doszliśmy właśnie 
do tego, że nasz przekaz telewizyjny nie dociera do 
Polaków na Litwie, na Ukrainie, bo konkuruje z nim 
radziecki… Radziecki, nie mylę się, no, czasem rosyj-
ski. Podobnie jest na Słowacji. A Polska ma wszelkie 
warunki – jej siła, wydarzenia, które miały tu miej-
sce, jej liczebność – do tego, by stać się rzeczywiście 
liderem nie tylko przemian, reformy, ale pewnego 
rodzaju cywilizacji. To, co się wydarzyło w Polsce 
po roku 1980, stanowi rzeczywisty wkład w rozwój 
świata. I wielu ludzi do dzisiaj nie zna, że tak powiem, 
podkładu tego, co się stało. I gdy mówimy o pro-
mocji Polski, gdy narzucamy IPN potrzebę obrony, 
to jednocześnie przyznajemy się, że nie umieliśmy 
pozytywnie zapropagować przemian, które miały 
miejsce w Polsce. Właśnie dlatego pan gubernator 
Saakaszwili z Ukrainy wyzywa Balcerowicza pra-
wie że od złodziei – właśnie dlatego, że nie dotarł 
do niego przekaz o tym, czego Balcerowicz i inni 
dokonali w Polsce.

Dlatego przedstawiłem program, który rzeczy-
wiście zmierza do tego, że… Skoro państwo jest 
konstytucyjnie zobowiązane do przekazywania in-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo Koledzy z konstytucyjnego organu, jakim 
jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji!

Mój tytuł wystąpienia może być zaskakujący, 
ponieważ nie zajmuję się pracą w Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, nie byłem także dziennikarzem 
telewizyjnym. Czasem mnie zapraszają i nie zawsze 
pokazują to, co trzeba, czasem są incydenty. Tytuł 
tego wystąpienia wynika z czego innego. Mianowicie 
z pewnego sumowania, całkowania moich obserwacji 
życiowych wynikających, po pierwsze, z wieku, który 
jest już zbyt długi, zwłaszcza jeśli chodzi o pobyt tu, 
w Senacie, a po drugie, ze zbyt długich obserwacji.

Otóż pan senator Obremski powiedział, że są 3 
telewizje. Powiedział prawdę. Są 3 ośrodki lansujące 
grupy polityczne, a może nawet więcej – grupy cy-
wilizacyjne. Ale nie powiedział całej prawdy. Jest 5 
widowni. Oprócz tych 3, które wymienił, są jeszcze 2. 
Czwarta to ta część Polski, która na telewizor patrzy 
tak jak na monitor, czyli wyłącza go lub wykorzystuje 
do innych przekazów, a także ucieka w internet, po-
wiedzmy uczciwie. Piątą widownią, o której tu się 
prawie nie mówi, są nie tylko Polacy za granicą, bo 
wydaje się, że ten problem jest rozwiązany, ale także 
nasi sąsiedzi i świat. Powiedziałem o obserwacjach 
z całego życia. Zdarzyło się – trudno mi to przyznać, 
ale muszę – że podczas pobytu w dawnych latach na 
terenach ZSRR okazywało się, że polska telewizja od-
działuje kulturowo. Mieszkający tam ludzie, nie tylko 
Polacy, byli poddawani oddziaływaniu kulturalnemu 
i cywilizacyjnemu tego, co się działo w Polsce, rów-
nież tego, co dotyczyło historii. Zauważyłem to także 
na terenach Czech, Słowacji, a nawet dalszych. Ludzie 
czerpali wiedzę o Polsce z telewizji, rzadziej z radia. 
To zanikło. Zanikło być może z powodu przebudowy 
świata, który stał się poprzez rozbudowę techniki 
światem pluralistycznym również w zakresie kultury, 
jednak z całą pewnością myśmy zdezerterowali z tego 
pola. Na to składa się wiele przyczyn, ale jedna z nich 
na pewno dotyczy pieniędzy, środków.

I to jest mój drugi tytuł do wystąpienia. W cza-
sach, kiedy moi koledzy odmawiali mi w tej sprawie 
głosu, ja opracowałem program, a właściwie, jak się 
okazuje, równolegle pracowaliśmy… Rozmawialiśmy 
z Finami nie tylko o tym, jak wzmocnić finansowo 
telewizję, ale o tym, jak zachować łączność między 
Polakiem a instytucją będącą jego informatorem, czy-
li drugim Polakiem, który przemawia z ekranu tele-
wizora lub radia. Tym łącznikiem jest abonament, nie 
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(senator J. Rulewski) wyborów prezydenckich – dwóch panów, głęboko za-
kompleksionych, zaczęło się w sposób nieuprawniony 
wyżywać na córce kandydata na prezydenta. Jak się 
okazało chwilę później – ale już po wyborach – ta ich 
rozprawa z kandydatem, poprzez córkę, była oparta 
na fałszywych danych, na pomówieniach. To było po 
prostu kłamstwo. Ale to zostało urządzone w najlep-
szym czasie antenowym na falach Telewizji Polskiej. 
Jak się ma do wspomnianego obiektywizmu to, że 
w programie, o którym mówię, propaganda szalała 
w najlepsze przez kolejne wcześniejsze miesiące? To 
jest oczywiste, choć panowie tego nie widzieliście.

Jeśli chodzi o to, o czym pan mówił – zarzucano 
panu, że poseł jednego z niszowych ugrupowań był 
na wizji częściej niż urzędujący prezydent – to nie 
były to zarzuty bezpodstawne. To zostało zmierzone. 
Mówił pan, że to było jakieś takie... To nie było nie-
istotne. Chodzi o konkretne godziny i minuty, które 
decydowały o popularności. Państwo to wszystko na-
kręcaliście, działając jako telewizja publiczna mająca 
nadawać przekaz dla całego społeczeństwa.

Zarzucacie brak jakości fantastycznemu według 
mnie programowi „W tyle wizji”, który ostatnio po-
jawił się w telewizji. Jeśli zechcecie go obejrzeć, to 
zwróćcie uwagę, że to nie jest, tak jak było w progra-
mie „Tomasz Lis na żywo”, jednostronna rozprawa 
z opozycją. Dopuszcza się tam wiele różnych treści, 
zresztą przedstawionych w bardzo ciekawej formie. 
Nawet opozycja ma tam... Nie, nie „nawet”. Po prostu 
jest tak, że w każdym z tych programów swój udział 
ma opozycja. Myślę, że jeśli ktokolwiek zechce za-
rzucić panu redaktorowi „Skibie”, że należy do PiS, 
to będzie to pomyłka. Dziękuję bardzo.

(Senator Grzegorz Peczkis, schodząc z mównicy, 
niechcący ręką strąca z pulpitu szklankę z wodą)

(Głos z sali: To na szczęście!)
(Głos z sali: O, ale narozrabiał!)
(Senator Jan Rulewski: Pomożemy! Pomożemy!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Chwilowo zapanowało zamieszanie. Prosimy od-

powiednie służby, żeby to sprzątnąć.
A teraz o zabranie głosu proszę pana senatora 

Napieralskiego.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący!
W dyskusji, którą tutaj toczymy, tak naprawdę 

brakuje mi tego, co w debacie nad sprawozdaniem 
powinno być chyba najważniejsze, czyli refleksji 
nad istotą działalności Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. W dyskusji, która teraz trwa, skupiamy 
się tylko na telewizji publicznej, spieramy się, czy 

formacji każdemu Polakowi, to z drugiej strony ro-
dzi to obowiązek opłaty abonamentu. Oczywiście, 
w państwie demokratycznym nie ma przymusu. 
I wtedy jest oświadczenie: nie korzystam z mediów 
publicznych – nie płacę. Oczywiście pod groźbą od-
powiedzialności za przekazanie nieprawdy. Dlatego 
wspomniany program, zamiast uciekać się do firm, do 
spółek prywatnych, zamiast przymuszać do ściągania 
abonamentu, co jest kolejnym przykładem trywializo-
wania tej sprawy… Ja optuję za rozwiązaniem, jakie 
z powodzeniem wprowadziła Finlandia, przyjąwszy 
założenie, że mądry Fin to Fin poinformowany. Nie 
można mówić, że istnieje mądrość bez informacji. 
Zatem obowiązek oczywiście utrzymywania mediów 
ciąży na społeczeństwie, a nie na państwie. Media 
dlatego muszą być publiczne, a nie prywatne, żeby 
reprezentowały społeczeństwo państwa. Ośrodki… 
Zwłaszcza, że nie zawsze dysponenci znajdują się 
w Polsce, często nie mają oni interesu w Polsce.

Na zakończenie apeluję tu do PiS… Rzeczywiście, 
można mówić, że ekipa, która tyle lat rządziła, popeł-
niła błędy. Sam też bym te błędy wytknął. Jest wśród 
nich właśnie m.in. brak dostatecznych starań w zakre-
sie tej opłaty… abonamentu, przepraszam… już mnie 
na tej sali namówiono do grzechu. Ale jednemu nie 
możecie zaprzeczyć: że media zostały zmodernizowa-
ne na najnowocześniejszą modłę w świecie. Wszystkie 
są cyfrowe. Program został zapoczątkowany przez 
Krajową Radę i został wdrożony. I najważniejsze: nikt 
za to – teoretycznie – nie zapłacił. Dziś zatem Polacy 
mają wybór, żeby to, czego nie pokaże telewizja pu-
bliczna… Bo ona sięga do Radzymina czy do Mińska. 
I można za pośrednictwem cyfrowej telewizji sięgać 
do tego, co się dzieje w Nowej Zelandii, w Stanach 
Zjednoczonych czy na Grenlandii. I za to Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
A ja panu dziękuję za wystąpienie.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja powiem króciutko. Obawiam się, że część sali 

ogarnęła amnezja. Państwo mianowicie, odpowia-
dając… Ja z dużą uwagą wysłuchałem wystąpienia 
pana Dworaka. Pan jak gdyby nie widział tego, co 
działo się w telewizji, co było emitowane w progra-
mach telewizyjnych. Ja przypomnę panu tylko jeden, 
ale kluczowy moment: jak w Programie 2 Telewizji 
Polskiej 19 maja ubiegłego roku – to był bardzo 
szczególny okres, pomiędzy pierwszą a drugą turą 
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(senator G. Napieralski) w tej debacie – skoro już skupiliście się państwo na 
telewizji i na radiu – tego, jak zrobić, aby polskie me-
dia publiczne… nie, nawet nie były niezależne, tylko 
były autonomiczne. Bo jeżeli będą autonomiczne i nie 
będą zależały od innych, to wtedy będą tak napraw-
dę niezależne. Jeżeli ktoś chce mieć… Mówicie, że 
jedna telewizja popiera jedną siłę polityczną, druga 
popiera drugą. Gdy są to telewizje prywatne, to niech 
popierają naprawdę kogo chcą, to są ich prywatne 
sprawy. Sam też byłem nieraz atakowany przez me-
dia, uwierzcie mi. Ale moim marzeniem jest to, żeby 
media publiczne w Polsce były tak naprawdę kierun-
kowskazem, drogowskazem dla wszystkich, żeby była 
znakomita edukacja, świetna rozrywka, żebyśmy jak 
w innych telewizjach mogli oglądać choćby cudowne 
programy przyrodnicze, bo tego tak naprawdę nam 
brakowało i brakuje.

I dzisiaj w tej dyskusji w Senacie tego mi braku-
je. W podsumowaniu działalności Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji brakowało mi tych wątków. 
Tego, że tak naprawdę w tym sprawozdaniu na ponad 
chyba 158 stronach, jeśli dobrze pamiętam, jest napi-
sane o aktach prawnych, które się pojawiały, o tym, 
czy one były słuszne, czy one szły w dobrym kierun-
ku, co trzeba poprawić w kolejnej kadencji Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji… Bo świat wokół nas się 
zmienia. I my musimy odpowiadać na zapotrzebo-
wanie nowoczesnego świata. Bo sami państwo z tej 
mównicy mówiliście, że ten rynek się zmienia.

Ta dyskusja pani senator Zdrojewskiej, pana sena-
tora Obremskiego, kto ma telewizor, a kto nie ma… 
Ale dzisiaj ta dyskusja tak naprawdę trwa w prze-
strzeni publicznej. Gdzie mają być media, jak one 
mają wyglądać, skoro świat się zmienia i korzystamy 
też z całkowicie innych nośników informacji? Tego 
mi dzisiaj brakuje.

Ja dziękuję za to, że udało się tak naprawdę bardzo 
dobrze przeprowadzić proces zmierzający do tego, 
aby nasze media były nowoczesne i były cyfrowe. 
To było naprawdę największe wyzwanie tamtych lat, 
dlatego że był bardzo krótki termin, stanęliśmy przed 
dużym wyzwaniem. I to się udało, udało się wspól-
nymi siłami – żeby była jasność. Bo w parlamencie 
ta dyskusja była tak prowadzona, że o wszystkim 
– oprócz jednego punktu spornego, który został roz-
strzygnięty pozytywnie – tak naprawdę i opozycja, 
i ówczesna koalicja rządząca potrafiły ze sobą roz-
mawiać i prowadzić dialog. I to było tak naprawdę 
powodem, że wszystko poszło naprawdę znakomicie, 
że udało nam się to zrobić, rzecz bardzo trudną, rzecz 
naprawdę bardzo, bardzo trudną w szczegółach.

Ja chciałbym powiedzieć, że przed nami, przed 
politykami stoi najważniejsze zadanie. I mam na-
dzieję, że dorośniemy do tego, żeby… Być może nie 
dziś, krótko po wyborach jest ten właściwy czas, ale 
może za chwilę przyjdzie taka refleksja i staniemy 

faktycznie jest ona publiczna, a za mało rozmawiamy 
o misji, o tym, co tak naprawdę mówi się na ten temat 
w konstytucji czy w przepisach dotyczących funk-
cjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
A przecież tak naprawdę powinniśmy rozmawiać 
dzisiaj o tym, jak ma być zbudowany rynek medial-
ny w Polsce, jak sprawić, żeby był on sprawiedliwy 
dla wszystkich, a także jak promować pewne dzia-
łania różnych firm medialnych, telewizji i rozgło-
śni radiowych – ale tylko tych, które są dobre, które 
mają ciekawe pomysły i które ubogacają nasze życie. 
Jednocześnie powinniśmy eliminować z naszego ży-
cia wszystko to, co jest złe, co tak naprawdę zagraża 
naszej egzystencji, naszym dzieciom i wszystkim, 
którzy mieszkają w naszym kraju. I tego mi brakuje.

Powiem tak: dyskusje o mediach publicznych za-
wsze były bardzo emocjonujące. Nie raz zmieniano 
też ustawy. Obecnie powołujemy członków Rady 
Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Dzisiaj powołują ich jedni, ale, Panie 
Senatorze, Szanowni Państwo, kiedyś władza się 
zmieni i przyjdą następni. Żeby była jasność: te 
same ustawy zostaną przez nich użyte do tego, żeby 
wybrać swoich ludzi. Dzisiaj są to przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości, a za chwilę, po następnych 
wyborach, będą to przedstawiciele opozycji. Jestem 
absolutnie przekonany, że ci politycy, którzy przejmą 
po was władzę, nie będą święci i też po prostu wybiorą 
swoich. Bo pokazaliście, że można wybrać wszyst-
kich członków z własnego klubu parlamentarnego. 
Niczego wam nie zarzucam, bo absolutnie macie takie 
prawo. Kto ma większość parlamentarną, ten wybiera. 
Do tego zawsze trzeba mieć połowę głosów plus 1.

W tej dzisiejszej debacie brakuje mi jednej istotnej 
rzeczy. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji fak-
tycznie spełniała swoją funkcję? Czy to, co działo się 
na rynku medialnym w ostatnich latach… A działo 
się bardzo dużo, bo wprowadzenie telewizji cyfro-
wej było nie lada wydarzeniem. Kiedy spoglądam 
na mapę krajów europejskich, które ten proces prze-
prowadziły, i na to, co działo się w Polsce – na to, 
jak wprowadzaliśmy multipleksy – to myślę, że zro-
biliśmy to naprawdę sprawnie. Mimo bardzo dużych 
politycznych sporów o Telewizję Trwam tak naprawdę 
proces ten przebiegał bez żadnych opóźnień i bez żad-
nych problemów. Przeprowadziliśmy go wzorcowo. 
Udało się. Po uwolnieniu pasm mamy dzisiaj dodatko-
we pieniądze, bo tak naprawdę te pasma sprzedaliśmy 
telefoniom komórkowym.

Brakuje mi w tej debacie rozmowy o tym, czy 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawdzała to, 
jak są finansowane media publiczne, czy pojawiały się 
akty prawne, czy pojawiały się podpowiedzi, choćby 
dla parlamentu, aby iść konkretną drogą. Brakuje mi 
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(senator G. Napieralski) ty ta lista będzie się wydłużać. Chcę podziękować 
Krajowej Radzie jeszcze i za to, że w wyniku wa-
szych działań było możliwe 500+, bo dzięki przejściu 
na nadawanie cyfrowe telewizji i uwolnieniu pasm 
w ubiegłym roku można było sprzedać telefonii ko-
mórkowej te uwolnione pasma za 9 miliardów zł. 
I to umożliwiło obecnemu rządowi zrealizowanie 
programu 500+. Podkreślam to, bo to jest ważny 
program. Sytuacja, która trwa w telewizji – mam 
na myśli usuwanie, exodus kluczowych dziennika-
rzy, najlepszych dziennikarzy – wpływa na poziom 
oglądalności telewizji publicznej. To jest dla mnie 
jasne, spadek oglądalności nie wziął się z niczego. 
Spadek oglądalności wziął się stąd, że pogorszyła się 
publicystyka. A informacja… No to jest po prostu 
tragedia. Ja kiedyś, jeszcze niedawno, rok temu, 
musiałem oglądać z obowiązku przynajmniej trzy 
programy, telewizję publiczną, Telewizję Trwam 
i Telewizję Republika. W tej chwili nie muszę oglą-
dać ani Telewizji Trwam, ani Telewizji Republika, 
wystarczy, że oglądam telewizję publiczną. Widać, 
że w tych dwóch niepublicznych sposób pokazy-
wania, sposób redagowania informacji – i to doty-
czy także ludzi, którzy przeszli z tych 2 telewizji 
– jest właśnie taki… I ja nie muszę już oglądać ani 
Telewizji Trwam, ani Telewizji Republika. To oczy-
wiście oszczędza mi trochę czasu… Ale to wcale 
nie wyrównało poziomu, który telewizja publiczna 
miała przed tymi zwolnieniami motywowanymi 
przyczynami politycznymi – to jest jasne. Kto nie 
jest z nami, ten jest przeciwko nam – takie hasło. 
Albo znacznie szersze: kto może nie być z nami, to 
jest przeciwko nam.

Szanowni Państwo, teza, że jeżeli będziemy mieli 
telewizję publiczną i będziemy nadawać programy 
o charakterze propagandowym albo programy, w któ-
rych będzie się tylko chwaliło obecną władzę PiS, 
to ci, którzy oglądają, przejmą te wartości i te tre-
ści, widzowie przejmą te treści… Widzowie głosują 
nogami. To byłoby możliwe i jest możliwe w Rosji. 
Otóż tam doprowadzono do tego, że wszystkie media 
elektroniczne, telewizje, mają jednakowy przekaz. I ta 
propaganda oddziałuje, oddziałuje propaganda, która 
mówi, że na wschodniej Ukrainie nastąpiła agresja 
banderowców, którzy dokonują ludobójstwa, czyli 
genocydu, na Rosjanach w Donbasie i w Ługańsku. 
Tam to działa. I niestety tego typu… I to widać, że 
działa. To widać, że działa, bo większość Rosjan tam 
w tej chwili nie tylko tak mówi, ale i tak myśli. I to 
także ludzie z cenzusem, z wykształceniem, nie tylko 
ci, którzy mają wykształcenie podstawowe. To nie-
stety jest przekaz, który w tej chwili zatruł umysły 
Rosjan. Ale to było możliwe tylko dlatego, że tam 
doprowadzono do tego, że wszystkie telewizje, także 
te z wkładem prywatnym, mają jednakowy, jednolity 
przekaz. W Polsce to jest niemożliwe.

na tej mównicy, i nie tylko na tej, ale również dru-
giej parlamentarnej – myślę o Sejmie – i zaczniemy 
rozmawiać o tym, co zrobić, żeby media publiczne 
były autonomiczne. I co zrobić, żeby Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji zmieniała się nie pod wpływem 
sił politycznych, ale pod wpływem tego, że świat 
tego wymaga, że nowe zadania muszą być złożone 
na jej barkach, i w efekcie Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji będzie miała całkowicie inną pozycję, ale 
też całkowicie inne narzędzia, inne zadania. Bo to 
tak naprawdę, Szanowni Państwo, nas czeka. I w tej 
dyskusji tego mi absolutnie brakowało.

Ja chciałbym serdecznie podziękować za 
współpracę, bo jako szef Komisji Innowacyjności 
i Nowoczesnych Technologii mogłem z Krajową 
Radą współpracować. To były trudne czasy i czę-
sto mieliśmy różne zdania, ale to były i dobre czasy. 
I mam nadzieję, że dzisiaj ta dyskusja, mimo że często 
emocjonująca, zakończy się naprawdę merytorycznie 
i daleka będzie od polityki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! 

Szanowni Panowie Senatorowie! Także ci, którzy 
wiedzą, co będę mówił, zanim cokolwiek powiedzia-
łem! Szanowni Państwo!

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kończy swoją 
kadencję. I Krajowa Rada przedstawiła w zasadzie 
swój testament, tzn. nie tylko podsumowanie tego, 
co zrobiła w 2015 r., ale także swoją ocenę tej sytu-
acji, która zaczęła się na dobre od odwołania Janusza 
Daszczyńskiego z szefowania telewizji publicznej. 
I dobrze, że to zrobiła bez amputacji tego, co się działo 
w tym roku, bo bez tego to byłoby niepełne sprawoz-
danie i byłby to unik w sprawie ani nietrudnego, ani 
niekonwersyjnego tematu, byłby to unik w sprawie 
ważnego tematu, co się dzieje w tej chwili, co się 
dzieje od początku tego roku w mediach elektronicz-
nych, szczególnie w telewizji.

Szanowni Państwo! Ja również chcę podzię-
kować panu przewodniczącemu, jego zastępcom 
i całej Krajowej Radzie, także jej pracownikom, 
mając nadzieję, że to, co dotknęło pracowników 
telewizji publicznej i radia, nie dotknie pracowników 
Krajowej Rady. 3 tygodnie temu z tej mównicy wy-
mieniłem nazwiska 172 dziennikarzy, którzy zostali 
albo wyrzuceni albo zmuszeni do odejścia, a w tej 
chwili musiałbym wymienić 185 nazwisk i nieste-
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(senator B. Borusewicz) telewizja publiczna czy telewizja w ogóle charakte-
ryzować się powinna – może myślę naiwnie – takimi 
wartościami jak prawda i rzetelność. O to jest ten spór, 
choć trochę inaczej to rozumiemy.

A do pana marszałka… Mam świadomość, że kry-
tykując telewizję publiczną z roku 2015, bierzemy na 
siebie pewne zobowiązanie co do jakości telewizji 
publicznej w roku 2016 i później. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana*.
Informuję również, że wniosek o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożył pan senator Fedorowicz.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym… Mam jeszcze pytanie, czy pan prze-
wodniczący chciałby zabrać głos.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, nie, 
nie chcę zabrać głosu, tylko proszę…)

Ale przewodniczący Krajowej Rady.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ach, przepraszam.)
Tak? To bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Pani Senator! Panowie 

Senatorowie!
Ja króciutko. To moje ostatnie wystąpienie, więc 

tylko, bym powiedział, o charakterze kurtuazyj-
nym… Chciałbym bardzo podziękować za współpra-
cę z wyższą izbą polskiego parlamentu, za wszystkie 
merytoryczne elementy naszej dyskusji. Rozumiem 
te akcenty polityczne, przyjmujemy to z dobro-
dziejstwem inwentarza. Bardzo było miło usłyszeć 
z ust kilku z państwa podziękowania za naszą pra-
cę. Chciałbym tylko powiedzieć, że… Wymieniono 
moje nazwisko, ale, jak rozumiem, jest to skierowane 
do całej 5-osobowej rady oraz pracowników biura. 
Dziękuję za współpracę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionego 
wniosku i przygotowanie sprawozdania.

Proponuję, aby Senat wyznaczył komisji termin 
przedstawienia dodatkowego sprawozdania tak, aby 
możliwe było przystąpienie do trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Ale oprócz tego, nawet jeżeli będą następne kro-
ki i telewizje prywatne będą podporządkowywane, 
będą z nich tworzone tuby propagandowe rządu, to 
Polacy tego nie przejmą. My jesteśmy innym społe-
czeństwem niż społeczeństwo rosyjskie. My byliśmy 
innym społeczeństwem i jesteśmy innym społeczeń-
stwem. Ważne, że na straży tej niezależności, także 
mediów prywatnych, stała obecna Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji. Niestety, wy odchodzicie.

Ja mam obawy, że dalsze kroki, dalsze działania 
dotkną telewizje prywatne. Już wiem, że firmy, duże 
firmy z udziałem Skarbu Państwa, mają zakaz rekla-
mowania się w TVN24. W Polsacie jeszcze tak, ale 
w TVN24 już nie mogą. To są metody…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…zaduszenia finansowego. Myślałem, że nowa 

rada, którą wyłaniamy tu i w Sejmie – w tej chwili ta 
procedura trwa – przynajmniej w jednym przypadku 
będzie miała kogoś innego niż wskazany przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Niestety tak nie jest.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
To jest zły prognostyk.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Już 12 minut minę-

ło. Gdyby pan zmierzał do końca…)
Na tym zakończę, bo powiedziałem wszystko, co 

chciałem. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jako o ostatni do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Obremski.
(Głos z sali: 5 minut, bo to drugie wystąpienie.)
Tak, to już drugie wystąpienie, więc ma pan 5 mi-

nut.

Senator Jarosław Obremski:
Ja tylko minutę… Wydaje mi się, że tego nie moż-

na zostawić tak zupełnie bez komentarza. Ja wyjąt-
kowo nie zgadzam się z przewodniczącym komisji 
kultury, że telewizja publiczna jest od kontroli władzy. 
To się troszkę… Według mnie to NIK się tym zajmuje. 
Gdyby przyjąć takie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Skrót myślowy, Panie 
Senatorze.)

Gdyby przyjąć takie założenie, to miałbym dla 
pana smutną wiadomość – musiałby pan głosować 
przeciwko przyjęciu sprawozdania.

Myślę, że w tej całej debacie chodzi o coś zupeł-
nie innego. Jestem głęboko przekonany, że i senator 
Peczkis, i pan senator Borusewicz, i pan minister 
Czabański, i pan minister Dworak inaczej tę sprawę 
rozumieją, ale tak naprawdę wszyscy uważają, że 
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(wicemarszałek A. Bielan ) Jeśli chodzi o kwestię związaną z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego, to głównie była to kwe-
stia wejścia tego podatku w trakcie trwania roku ob-
rotowego. Otrzymaliśmy wyjaśnienia, że w związku 
z tym, że ten podatek jest naliczany w cyklach mie-
sięcznych, termin jego wejścia w życie w trakcie roku 
obrotowego jest zgodny z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego. Tu była analogia do znanego pań-
stwu senatorom podatku od miedzi, który podobnie 
funkcjonuje i podobnie też wszedł w życie, bo w trak-
cie roku obrotowego.

Komisja po dyskusji, po wysłuchaniu opinii, 
także opinii przybyłych przedstawicieli organizacji, 
podjęła uchwałę, przyjęła stanowisko w głosowaniu, 
w którym 5 senatorów było za, a 2 wstrzymało się 
od głosu. Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze Jasiu ma py-

tanie.)
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Jeżeli 

można, to prosiłbym o podanie, w jakich w krajach 
Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje taki podatek. 
Czy w ogóle jest naliczany? Jeśli tak, to w jakich kra-
jach i w jakiej skali. To pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie. Skąd wzięła się kwota 17 mi-
lionów? Dlaczego 17, a nie 7, 10, 20, 100? Skąd to się 
wzięło?

I trzecie. Dlaczego wyjęto spod opodatkowania 
sklepy internetowe, które przecież też zajmują się 
sprzedażą detaliczną i są coraz bardziej popularne?

To są moje 3 pytania. I proszę zapisać mnie do 
następnej serii.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Te pytania padały w trakcie obrad komisji. Bardzo 

dziękuję panu senatorowi za ich zadanie, bo pozwoli 
mi to może lepiej przekazać informacje, które otrzy-
maliśmy w trakcie posiedzenia.

Jeśli chodzi o tego typu podatek, to z informa-
cji, które uzyskaliśmy, wynika, że funkcjonuje on 

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przy-
jął przedstawiony wniosek.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży 
detalicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 231, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 231 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim trzydziestym dziewiątym posie-

dzeniu w dniu 19 lipca rozpatrzyła ustawę o podatku od 
sprzedaży detalicznej – druk senacki nr 231. Ustawa ta 
uchwalona została na dwudziestym drugim posiedze-
niu Sejmu w dniu 6 lipca w oparciu o projekt rządowy, 
po czym została skierowana do naszej komisji.

Ustawa wprowadza nowy podatek o charakterze 
przychodowym, podatek od sprzedaży detalicznej 
obciążający sprzedawców detalicznych. Podstawę 
opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w da-
nym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży 
detalicznej ponad kwotę 17 milionów zł. Proponuje 
się zróżnicowanie stawek podatku w zależności od 
wysokości osiągniętego przychodu, tj. 0,8% od nad-
wyżki przychodu na poziomie od 17 milionów zł do 
170 milionów zł miesięcznie i 1,4% od nadwyżki 
przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 milio-
nów zł miesięcznie.

Do komisji uwagi przesłały Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji, Konfederacja „Lewiatan”, 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, przedsta-
wiciele tych organizacji uczestniczyli także w naszym 
posiedzeniu. Uczestniczył w posiedzeniu też jeden 
z lobbystów, który reprezentował Izbę Gospodarki 
Elektronicznej.

W trakcie posiedzenia komisji padały istotne pyta-
nia, głównie związane ze zgodnością tej ustawy z pra-
wem Unii Europejskiej, zgodnością z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego oraz dotyczące skutków 
dla przedsiębiorców, także pomocy dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o kwestię zgodności z prawem Unii 
Europejskiej, to otrzymaliśmy wyjaśnienie, że po-
datek ten nie mieści się w zakresie harmonizacji po-
datkowej Unii Europejskiej, tak jak VAT czy akcyza, 
w związku z czym nie jest objęty zakresem regulacji 
prawa europejskiego.
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Teraz o zadanie pytania poproszę pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Po cichu niech mi pan powie, gdzie pan wymienia 
euro po takim kursie.

(Wesołość na sali)
Pan senator Kogut odpowiedział pozytywnie, jeśli 

chodzi o wątpliwość, która została przesłana mailem 
i, jak słyszałem, była omawiana. Chodzi o sprawę 
sieci branżowych typu Ruch. Spółka Ruch twierdzi, 
że zostanie bardzo mocno kopnięta. Ja w to wierzę, 
ponieważ ajenci i ci, którzy obsługują to wszystko 
na innych zasadach, są w bardzo kiepskiej sytuacji 
materialnej.

Senator Grzegorz Bierecki:
Rzeczywiście przedsiębiorstwo Ruch przesłało 

swoje stanowisko do komisji. Niestety to stanowisko 
wpłynęło już po posiedzeniu, w związku z czym nie 
było możliwości odniesienia się do kwestii podnie-
sionych w wystąpieniu Ruchu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zada pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, w uzupełnieniu do pytania pana 

senatora Jana Rulewskiego w sprawie Ruchu będę 
składał wniosek o wniesienie poprawki.

Mam też pytanie. Być może pan senator o tym 
mówił. Jeśli tak, zrobił to pan tak szybko, że nie 
zdążyłem tego wychwycić. Jakie są przewidywane 
wpływy z tytułu wprowadzenia obydwu stóp opo-
datkowania i czy robiona była symulacja dotycząca 
tego, skąd będą pochodziły te środki? Chodzi mi o to, 
ile będzie wpływów z hipermarketów, z dużych sieci, 
a ile z sieci mniejszych typu Ruch czy Lewiatan. Czy 
któryś ze sprzedawców detalicznych, który będzie 
objęty podatkiem, poza Ruchem, sygnalizował, że 
podatek może zagrozić egzystencji placówek?

Senator Grzegorz Bierecki:
Oprócz stanowiska Ruchu, które, jak powiedzia-

łem, wpłynęło już po zakończeniu prac komisji, nie 
otrzymaliśmy od innych przedsiębiorców sygnałów, 

w kilku krajach Unii Europejskiej. Były przytacza-
ne przykłady Węgier, Francji i Hiszpanii, jeśli mnie 
pamięć nie myli. Tak, dobrze pamiętam, Hiszpania. 
Z informacji, które otrzymaliśmy także od organizacji 
EuroCommerce, wynika, że taki podatek jest obecnie 
wprowadzany w Rumunii.

Różne są sposoby funkcjonowania tego podatku, 
różnie jest on naliczany, nie zawsze od przychodów, 
tak jak zdecydowaliśmy się zrobić to w Polsce. We 
Francji np. jest naliczany od powierzchni handlowej, 
jest tam odpowiedni wskaźnik. Jeśli chodzi o to, jakie 
są wartości opodatkowania, to pozwoliłbym sobie 
przekazać… Na posiedzeniu komisji nie mieliśmy 
podanej takiej informacji, ale pan minister na pewno 
będzie w stanie udzielić odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to pytanie to 
pojawiło się na posiedzeniu komisji. Tutaj przede 
wszystkim zwrócono uwagę na odmienność handlu 
internetowego i handlu detalicznego odbywającego 
się w placówce handlowej i na inne obowiązki, na 
większy zakres obowiązków sprzedawcy w sklepie 
internetowym, przede wszystkim na konieczność 
przyjmowania zwrotów towaru, a także na inne funk-
cjonowanie takiego handlu. W przypadku sklepów 
internetowych pojawia się także obrót transgraniczny. 
A więc rząd, Sejm, a także my proponujemy, aby 
handel internetowy nie był objęty zakresem proce-
dowanej ustawy.

Skąd wzięła się kwota 17 milionów zł? To bardzo 
dobre pytanie. To jest mniej więcej około 5 milio-
nów euro. Obroty do 5 milionów euro definiują małe 
i średnie…

(Senator Robert Dowhan: Bardziej cztery.)
(Senator Jan Rulewski: Trzy.)
To zależy, jaki jest kurs. Kwota około 5 milionów 

euro zgodnie z prawem europejskim niejako defi-
niuje małe i średnie przedsiębiorstwa. A małe i śred-
nie przedsiębiorstwa są uprawione do uzyskiwania 
różnego rodzaju wsparcia, są podmiotami, które są 
priorytetowo traktowane, jeśli chodzi o wsparcie ze 
strony państw członkowskich Unii Europejskiej. To 
jest prawidłowo wyliczona wysokość. Ten podatek 
ma nie obejmować małych i średnich przedsiębiorstw. 
Taka jest intencja. To jest 17 milionów zł. Rocznie 
są to 204 miliony zł. Jak się to wszystko policzy, to 
wyjdzie, że jest to około 5 milionów euro.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: 50 milionów.)

(Senator Jan Rulewski: 50 milionów.)
Przepraszam, 50 milionów. Panie Ministrze, dzię-

kuję bardzo. Dobrze mieć ministra finansów, który 
poprawi, zauważy błąd. Przepraszam, za szybko od-
powiadam.

To chyba tyle, jeśli chodzi o zadane pytania.
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Mam pytanie. Czy PGNiG – bo wspomniał pan 

w sprawozdaniu, że PGNiG brał udział w pracach – 
też będzie płatnikiem tego podatku? PGNiG sprzedaje 
gaz odbiorcom zarówno detalicznym, jak i hurtowym.

A jeśli chodzi o sprzedażą detaliczną, to proszę mi 
wytłumaczyć, jak państwo chcecie to rozgraniczyć. 
Bo duże sklepy, w których towary są np. znacznie 
tańsze, sprzedają detalicznie, ale też kupują w nich 
przedsiębiorcy do dalszej odsprzedaży albo do innej 
działalności… Jak państwo chcecie to odróżnić?

I trzecie moje pytanie. Jeżeli dana sieć czy dany 
sklep osiągnie pułap 17 milionów zł, a konsument 
dokona zwrotu towaru, korekty, to jak rozliczyć ten 
podatek?

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o obrót gazem ziemnym dostarcza-

nym do konsumentów, to chciałbym zwrócić uwa-
gę, że art. 7 omawianej ustawy wyłącza tę sprzedaż. 
W art. 7 mowa o tym, że nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 
oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumen-
tów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła 
dostarczanego do konsumentów, wody dostarczanej 
do konsumentów, paliw stałych… Tak że art. 7 usta-
wy zawiera takie wyłączenie. Tam jest także mowa 
o używanych do celów opałowych węglowodorach 
gazowych, o olejach napędowych przeznaczonych 
do celów opałowych, lekach, środkach spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach 
medycznych. Tak że wyłączenia są bardzo szerokie. 
I myślę, że nie ma tutaj powodów do obaw. Stanowisko 
PGNiG dotyczyło sposobu interpretacji tego wyłącza-
jącego zapisu. Myślę, że po dyskusji i wyjaśnieniach 
otrzymanych z Ministerstwa Finansów PGNiG nie 
będzie już miał takich wątpliwości.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
(Senator Robert Dowhan: Jeszcze…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeszcze raz senator 

Dowhan, tak?)
(Senator Robert Dowhan: Rozróżnienie…)
A, i jeszcze zwrot towaru, zapomniałem.
(Senator Robert Dowhan: I jeszcze korekta, jak 

ktoś zwróci towar, a sklep osiągnie pułap sprzedaży 
detalicznej…)

Tak, tak, właśnie zauważyłem. Zanotowałem 
sobie pytanie o ten zwrot towaru. Ta kwestia była 

że ten podatek mógłby zagrozić ich bytowi czy dopro-
wadzić ich do upadłości. Oprócz stanowiska Ruchu 
nie otrzymaliśmy innych takich stanowisk.

Ale myślę, że Ruch – pozwolę sobie na dygresję 
– jest w takiej sytuacji, w której nawet najdrob-
niejsza infekcja może go powalić, niekoniecznie 
musi to być coś takiego jak podatek. Ale to tyl-
ko tak ogólnie… Niedawno miałem okazję zapo-
znać się z informacją finansową przedsiębiorstwa 
Ruch i myślę, że problem leży gdzie indziej. Jak 
przeczytałem to wystąpienie Ruchu, to odniosłem 
wrażenie, że jest to poszukiwanie usprawiedliwie-
nia okoliczności wewnętrznych w zewnętrznym 
świecie. Ale proszę potraktować to jako mój oso-
bisty komentarz, a nie jako sprawozdanie komisji 
oczywiście, bo wykroczyłem troszkę poza ramy 
sprawozdania.

Jeżeli chodzi o wskaźnik rentowności działal-
ności handlowej, to w trakcie posiedzenia otrzy-
maliśmy z Ministerstwa Finansów informację, że 
ten wskaźnik średnio wynosi 1,8%. W zależno-
ści od liczby zatrudnionych waha się od 1,5% do 
3,7%, taką rentowność osiągają… Tę najwyższą 
rentowność osiągają największe sieci zatrudniają-
ce najwięcej pracowników. I to głównie one będą 
płatnikiem tego podatku.

Dodatkowo w trakcie posiedzenia przekazałem 
senatorom informację o publicznie dostępnym stano-
wisku związku EuroCommerce, który odniósł się do 
poziomu obciążenia tym podatkiem w zależności od 
kraju pochodzenia przedsiębiorców czy właścicieli 
sieci w części handlu detalicznego obejmującego 
handel żywnością. Są tutaj różne rodzaje handlu: 
AGD… Ale w tym publicznie dostępnym stanowisku 
EuroCommerce odniesiono się do części dotyczą-
cej handlu żywnością i wskazano na to, że 10 naj-
większych zagranicznych sieci handlu detalicznego 
żywnością zapłaci 95,3% całości podatku, który ma 
być pobierany od tej działalności. Dotyczy to tylko 
handlu detalicznego żywnością; taką informację 
otrzymaliśmy.

Jeżeli chodzi o handel detaliczny innymi produk-
tami, to sytuacja wygląda inaczej, można nawet po-
wiedzieć, że nieco odwrotnie, ale to już pewnie pan 
minister ma szczegółowe dane.

Po posiedzeniu komisji Ministerstwo Finansów 
na wniosek senatorów przesłało nam szczegółową 
tabelkę pokazującą, jak w zależności od obrotów 
będzie się rozkładało na poszczególnych handlow-
ców obciążenie tym podatkiem. Ta tabelka, która 
szczegółowo pokazuje, jak to wygląda, jest dostępna 
na stronie komisji. Niestety nie wziąłem jej ze sobą, 
więc nie mogę w tej chwili jej zacytować, ale jest ona 
dostępna publicznie.
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(senator G. Bierecki) mowa, oznacza, krótko mówiąc, że jest komu sprze-
dać, jest alternatywa, może nastąpić tutaj po prostu 
pewne przesunięcie kanałów dystrybucyjnych. I już 
osobiście uważam to – mówię to niejako poza spra-
wozdaniem – za bardzo dobre działanie. Powtarzam: 
uważam to za bardzo dobre działanie. Bo, proszę pań-
stwa, w Polsce od 2007 r. zostało zamkniętych około 
50 tysięcy sklepów, co też w jakimś sensie pośrednio 
odpowiada na pytanie o wpływ wspomnianej ustawy 
na rynek pracy. Jeśli chcemy, aby rozwijały się małe 
sklepy, te mniejsze, głównie polskie przedsiębiorstwa, 
a tam są potrzebni ci pracownicy… Te sklepy uzy-
skają w jakimś sensie pewien handicap, tak bym to 
ujął, w walce konkurencyjnej. Także rynek pracy, jak 
myślę, uzyska korzystny bodziec ze względu na prze-
widywane zwiększenie obrotów w tych mniejszych 
sklepach. Przecież handel w tym roku otrzymał od 
rządu ogromny prezent, czyli program 500+, który 
przyniósł istotne zwiększenie obrotów w handlu; mi-
liardy złotych z podatków trafiają do kas fiskalnych 
głównie przecież handlowców w sklepach w Polsce. 
I to jest bardzo istotny zastrzyk. Nawet widziałbym 
to w kategoriach pewnej ekwiwalentności: owszem, 
jest obciążenie podatkowe tych handlowców, ale z dru-
giej strony otrzymują oni przecież ogromne wsparcie, 
dlatego że program 500+ jest wsparciem nie tylko dla 
polskich rodzin, ale też dla polskich przedsiębiorców, 
właśnie głównie w branży handlowej.

(Głos z sali: Jeszcze o samorządzie…)
Samorząd terytorialny, tak, jeszcze samorząd te-

rytorialny. Tej kwestii nie omawialiśmy. Ja w ste-
nogramach debaty sejmowej widziałem, że ubytek 
podatkowy szacowany był na kilkadziesiąt milionów 
złotych, ale przekazałbym to pytanie panu ministrowi 
z prośbą o wyjaśnienie. W każdym razie chciałbym 
powiedzieć, że odniosłem wrażenie po przeczytaniu 
stenogramów sejmowych, że ten ubytek ma wielkość 
całkowicie pomijalną.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzięku-
ję. Właśnie dlatego zastrzegłem na początku, że być 
może to pytanie jest do pana ministra…)

Tak, pan minister będzie miał…
(Senator Władysław Komarnicki: Jestem po roz-

mowie z samorządowcami i oni mnie prosili o to 
wyjaśnienie.)

Oczywiście.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-

dzo.)
Bardzo proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana przewod-

niczącego?
Pan senator Dowhan.

omawiana. Podatek jest naliczany i płacony w cy-
klach miesięcznych, w związku z czym zwrot towaru 
wykonany w kolejnym miesiącu obniża podstawę 
opodatkowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Grzegorz Bierecki: W cyklach miesięcz-

nych…)
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Być może to pytanie jest bardziej do pana ministra, 

ale spróbuję je zadać…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Chyba mikrofon…)
(Głos z sali: Karty nie ma.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Bez karty nie działa.)
Okej, teraz dobrze.
Mam 3 pytania. Czy ustawodawca nie boi się… 

i może zapewnić, że nowa ustawa nie spowoduje 
takiej sytuacji, że obciążenia fiskalne dużych sie-
ci handlowych zostaną przerzucone na dostawców? 
Dostawcy to, jak wiemy, najczęściej polskie firmy, 
małe i średnie, które, umówmy się, nie mają dużych 
kapitałów i nie mają też takiej dobrej dyspozycji eko-
nomicznej jak sklepy wielkopowierzchniowe. I co 
z tymi dostawcami? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Czy ustawodawca nie boi się takiej sytuacji, 
że aby zniwelować koszty fiskalne, duże sieci handlowe 
będą ratować się na przykład zwalnianiem pracowni-
ków? I czy zostały zrobione jakiekolwiek badania, jak 
ta ustawa po prostu wpłynie na polski rynek pracy?

I trzecie pytanie. Na skutek ustawy zmniejszą się 
na pewno dochody jednostek samorządu terytorialne-
go. W jaki sposób ustawodawca chce to wyrównać? 
Bo wszyscy tutaj wiemy, że sytuacja finansowa wielu 
jednostek samorządowych nie jest najlepsza. Dziękuję.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo. 
Odpowiadam na pierwsze pytanie: tak, dyskuto-

waliśmy na posiedzeniu komisji o możliwości prze-
rzucenia wspomnianego kosztu podatkowego na do-
stawców. Wyjaśnienia, które otrzymaliśmy, rozwiały 
nasze wątpliwości. Uważamy, że w przypadku, w któ-
rym ze strony dużych sieci handlowych następowa-
łyby takie działania, jest możliwość przeniesienia się 
i współpracy z innymi, mniejszymi podmiotami, które 
wspomnianego podatku nie płacą. Pozostawienie na 
rynku jednak ogromnej liczby przedsiębiorców, han-
dlowców, którzy nie będą płacili podatku, o którym tu 
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w wyniku konkurencji ze strony tych wielkich sieci, 
które, mając łatwiejszy dostęp do kapitału i mając 
zagraniczne techniki sprzedaży, miały wielką prze-
wagę konkurencyjną.

Jeszcze raz podkreślę: ta ustawa nie różnicuje 
opodatkowania w zależności od kraju pochodzenia 
kapitału.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Tu już wdajemy się w dyskusję, Panie Senatorze. 

Nie o to mi chodziło. Podał pan przykład firmy 
z Lipska. Równie dobrze firma z Gdańska może 
w Lipsku prowadzić taką samą działalność. To nie 
jest zabronione…

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie słyszałem, żeby 
Niemcy zamienili własność. Przepraszam, że wsze-
dłem w słowo, ale tej rzeczy nie powiedziałem. Ja nie 
słyszałem o tym, żeby w Unii Europejskiej ktoś za-
mieniał krajową własność komunalną na zagraniczną 
własność komunalną.)

Może pan nie słyszał, ja też nie słyszałem, ale to 
nie jest dobry przykład dla tej ustawy. To tak samo 
jak byśmy dzisiaj porównywali firmę Lotos, która 
sprzedaje swoje paliwa za granicą albo kupuje. Teraz 
przyszły pierwsze dostawy z Iranu. Przez to taniej 
kupiła, drożej sprzedała i w Polsce coś tam, coś tam 
lepiej się żyje. To nie jest akurat dobry przykład. 
I też nie jest prawdą, że ten podatek jest równy dla 
wszystkich, bo nie jest równy. Chociażby progi, które 
są przez was proponowane, ograniczają możliwości 
jednych, a innym dają handicap. Ale o to popytam 
pana ministra. Nie chcę wchodzić w polemikę. Pan 
senator Kogut prosił mnie, żeby przyspieszyć, bo ma 
ważne sprawy rodzinne w domu, a więc będę się 
starał krótko… Dziękuję.

(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję. 
Chyba pytania nie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękujemy panu 

przewodniczącemu.
(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

Na sali jest pan sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów Wiesław Janczyk.

Czy pan minister chciałby zabrać głos i przedsta-
wić stanowisko rządu. Tak?

Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

W kontekście ostatniego pytania związanego 
z dostawami takich mediów, jak gaz, ciepło, energia, 
faktycznie jest wyłączenie. Może to i dobrze, bo trud-
no, żeby państwowe firmy płaciły podatek. Taki był 
zamysł, żeby wspierać polskie firmy, co oczywiście 
nie jest równością. Ale np. dostawcą ciepła w Zielonej 
Górze jest firma w 100% czy w 99% francuska, czyli 
jest to przedsiębiorstwo zagraniczne, a takowe chcecie 
państwo opodatkować. I dlaczego ona nie będzie pła-
cić, a francuski market będzie płacić? Czym one się 
różnią? Boicie się, że będzie to przerzucone na konsu-
menta ostatecznego? Jeżeli cena ciepła ma wzrosnąć, 
no to prawdopodobnie wzrosną też ceny towarów 
oferowanych w zachodnich sieciach handlowych.

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 

komisji, ale pozwolę sobie na wyrażenie własnej opi-
nii w tej kwestii na przykładzie Gdańska, gdzie nie-
miecki właściciel, faktycznie miasto Lipsk, jest wła-
ścicielem firmy komunalnej dostarczającej ciepło dla 
mieszkańców Gdańska. Jak się wejdzie na stronę tego 
przedsiębiorstwa i jak się poczyta informacje z rady 
miasta Lipska, to się okaże, że oni wyrażają radość 
z tego, że dochody osiągane w mieście Gdańsku po-
zwalają obniżyć koszta energii płacone przez miesz-
kańców miasta Lipska i zaoferować mieszkańcom 
Lipska znacznie lepsze usługi na lepszych warun-
kach. Do tego doprowadziła oczywiście polityka wy-
przedaży tego typu przedsiębiorstw – przedsiębiorstw, 
które są naturalnymi, lokalnymi monopolistami – 
przez poprzednie rządy, które nie dbały o to, żeby 
strzec monopoli. Monopoli się nie sprzedaje, chyba 
że chce się komuś sfinansować lepszy byt w innym 
mieście, krótko mówiąc. Tak? Lepszy byt w innym 
mieście. My widzimy błędy tej polityki. A więc je-
śli pan senator troszczy się o losy tego francuskiego 
dostawcy w Zielonej Górze, jeśli dobrze pamiętam… 
No cóż, można powiedzieć, że to są skutki błędów, 
które zostały popełnione w przeszłości.

Ale ta ustawa nie rozgranicza przecież podatni-
ków według kraju pochodzenia kapitału. Ta ustawa 
przecież zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii 
Europejskiej wprowadza podatek, który jest równy 
dla wszystkich prowadzących działalność na terenie 
Rzeczypospolitej. Tak się dzieje – ja tu przytoczy-
łem te dane – że jeśli chodzi o handel żywnością 
w Polsce, to on jest zdominowany przez zagraniczne 
sieci. To prawda. I było to powodem wielu wystąpień 
i wielkiej debaty także w trakcie kampanii wyborczej, 
kiedy to przedsiębiorcy polscy, sklepikarze polscy 
mówili o tym, że państwo polskie dopuściło do tego, 
że ponad 50 tysięcy polskich sklepów zamknęło się 
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które korzystają z brandingu albo posiadają bardzo 
znikome udziały, nie mogły korzystać z określanej 
każdorazowo, w takim czy innym podejściu do tej 
ustawy, kwoty wolnej. I to spowodowało, że bardzo 
duża grupa osób była z tego niezadowolona. Zresztą 
niezadowolenie to było przez społeczeństwo mani-
festowane, o czym państwo na pewno pamiętacie. 
Dokument, który mamy obecnie przed sobą, zawie-
ra wysoką kwotę zwolnienia, którą omówił już pan 
senator Grzegorz Bierecki, zwolnienia na poziomie 
17 milionów zł miesięcznie i 204 milionów zł rocz-
nie. Wydaje się, że jest to konsensus, gdyż określono 
tutaj kwotę będącą podstawą definiowania małych 
i średnich firm w Unii Europejskiej. Chodzi o te 
50 milionów euro.

Definicja, jaka znalazła się w ustawie, spowodo-
wała, że katalog podmiotów objętych obowiązkiem 
odprowadzania tej daniny według naszych wyliczeń 
został zmniejszony do mniej niż 200 podmiotów. 
Jestem w tych szacunkach ostrożny, ale myślę, że 
jest to poniżej 200 podmiotów. Dlaczego wcześniej, 
kiedy startowaliśmy z tą ustawą, mieliśmy problem 
z tym, że tak dużo podmiotów nie akceptowało 
zapisanych w niej warunków? Otóż okazało się… 
Dowiedzieliśmy się dzięki temu więcej o polskim 
handlu. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób podmio-
ty, o których myśleliśmy, że posiadają własną bazę 
lokalową – często są to spółdzielnie zatrudniające 
samych pracowników – stały się tylko ekspozyturą 
dużych podmiotów zajmujących się handlem hur-
towym, z którymi mają zawarte umowy, które są 
trudne, a wręcz niemożliwe do wypowiedzenia, 
gdyż przewidują one potężne kary umowne, zakaz 
prowadzenia handlu przez określony okres, np. przez 
pół roku, i pracują na marży półtoraprocentowej, 
o której ich kontrahent dający im towar na półki 
wie wszystko, tzn. wie, jakie są koszty stałe, jakie 
są koszty pracy, koszty energii, koszty czynszu, 
najmu lokali itd. I w związku z tym zrozumiano, że 
sięganie do tych podmiotów i rozszerzanie tej skali 
powyżej liczby, o której mówiłem, jest właściwie 
nieuzasadnione. I w taki oto sposób, proszę państwa, 
starając się wyjść naprzeciw tym postulatom, które 
również dotyczyły, przypomnę, w pierwotnej fazie 
np. zróżnicowania stawek, ograniczenia tej stawki 
do jednej – ale były koncepcje idące w drugą stronę, 
np. zróżnicowania tych stawek dla handlu w soboty 
i w niedziele, w weekend – przebrnęliśmy naprawdę 
bardzo długą drogę i znaleźliśmy się w tym miejscu, 
które, wydaje się, budzi najmniej kontrowersji. To 
wcale nie oznacza, że nie budzi żadnych kontro-
wersji, bo prawdopodobnie nie ma takiego podatku 
i nie ma takiej daniny, która nie budziłaby żadnych 
kontrowersji, ale staraliśmy się tutaj zawęzić do mi-
nimum i wydaje się, że to minimum zostało tutaj 
osiągnięte.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić stanowisko rządu co do 

ustawy o sprzedaży detalicznej.
Pan senator sprawozdawca Grzegorz Bierecki od-

powiedział na wiele pytań. Dziękuję mu za wkład pra-
cy, jaki wykonał przy opracowywaniu tej ustawy, bo 
trafiła ona z Sejmu do komisji, którą pan poseł kieruje.

Istotnie, Szanowni Państwo, w ustawie budżeto-
wej zaprojektowano dochody z podatku od sprzedaży 
detalicznej na poziomie 2 miliardów zł. Już w toku 
kampanii poprzedzającej ostatnie wybory parlamen-
tarne padały deklaracje o wprowadzaniu takiego po-
datku jako odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące 
bezpośrednio z branży handlu detalicznego. Powiem 
tak: oczekiwanie na wprowadzenie tego podatku było 
tak mocno akcentowane, że w podpowiedziach, ja-
kie otrzymywaliśmy po tym, jak zadeklarowaliśmy 
wprowadzenie takiej daniny, padały znacznie więk-
sze kwoty. Na kongresie Prawa i Sprawiedliwości 
w Katowicach przedsiębiorcy domagali się, żeby ta 
kwota wynosiła nawet 6–8 miliardów zł. Ostatecznie 
rząd pani premier Beaty Szydło zdecydował się na 
wprowadzenie tej daniny, ale, jak powiedziałem, 
projekcja dochodów ograniczyła się do kwoty 2 mi-
liardów zł.

Wiele miesięcy zabrała nam dyskusja na temat 
tego, w jaki sposób wyjść naprzeciw postulatom zgła-
szanym przez środowisko, które oczekiwało od nas 
wyrównania szans na tym rynku. Chcieliśmy to zro-
bić w taki oto sposób, żeby zatrzymać, nieodwołalnie 
zahamować ten proces, o którym mówił mój przed-
mówca – proces eliminowania z tej branży małych 
sklepów, najczęściej sklepów rodzinnych. Nie było to 
zadanie łatwe. Czas pokazał, jak trudno było sformu-
łować w tej ustawie dobrą definicję podmiotu objętego 
obowiązkiem płatności tego podatku. Dlaczego było 
to trudne? Wszystkim wydawało się, że jest to proste, 
że korporacje, duże firmy i sieci handlowe mają okre-
śloną strukturę własności, ale w istocie okazało się, że 
nie da się tak łatwo opisać tych wszystkich powiązań, 
ponieważ akurat w tej dziedzinie, w branży handlo-
wej, realizują się one na poziomie znaku towarowego, 
franczyzy i tych wszystkich konfiguracji własnościo-
wych wynikających z kodeksu spółek handlowych. 
Proszę mi wierzyć, że próbowaliśmy stworzyć tę de-
finicję przez wiele miesięcy. Pracowano nad tym nie 
tylko w środowiskach rządowych, w Ministerstwie 
Finansów, ale i w zespole parlamentarnym czy w ko-
misji. Okazało się, że sformułowanie tej definicji jest 
bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, bo nie chcieli-
śmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby podmioty, 
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(sekretarz stanu W. Janczyk) trudniejszy do obejścia? Bo z tego, co wiemy, część 
podmiotów już wybrała taką metodę i dzieli się po 
prostu na mniejsze jednostki, na mniejsze podmioty 
po to, żeby nie płacić tego podatku.

I mam jeszcze związane z tym pytanie dodatkowe: 
czy ta granica 17 milionów nie jest za niska? Dlatego 
że tyle właśnie… Przepraszam. Za wysoka. Czy ona 
nie jest za wysoka? Bo tyle osiąga taki przeciętny 
sklep wielkopowierzchniowy. Przy podziale firmy 
na… Taki sklep jako samodzielna jednostka mieści 
się w tej granicy i nie będzie płacił takiego podatku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Powiem w ten sposób: rentowność, nawet w ra-

mach samej branży, zdecydowanie zależy od asorty-
mentu, który się oferuje. I tak inna jest np. w branży 
spożywczej, inna w branży meblarskiej, inna w bran-
ży odzieżowej. Kiedy próbowano dokładnie przeana-
lizować skutki wprowadzenia takiego podatku, bo 
od tego zaczynaliśmy, okazało się, że nie ma prostej 
zależności między rentownością, skalą przychodów 
i powierzchnią. Gdyby ktoś opodatkował właścicieli 
lokali dzierżawionych albo właścicieli lokali, którzy 
wybudowali je po to, żeby prowadzić określoną dzia-
łalność, to powstałby w ten sposób bardziej podatek 
od nieruchomości – nie chcę użyć tego słowa – niż 
od sprzedaży. To żadną miarą nie dawało możliwości 
uzyskania konsensusu z uwagi na to, że zdecydowanie 
różna jest rentowność branży, różna rotacja zapasów 
itd. Dlatego zostawiliśmy ten parametr przychodowy. 

Pytanie, czy nie został on ustawiony zbyt wysoko. 
Istotnie jest to wysoki próg, ale… Oczywiście można 
próbować omijać ten próg poprzez podział podmio-
tu. Przypomnę jednak, że w tym miesiącu weszła 
w życie tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. 
W sytuacji, w której podmioty będą wykorzystywać 
podział tylko i wyłącznie w celu obejścia systemu 
podatkowego… Takie działania mogą być uznane za 
niewłaściwe i nie będzie możliwości obejścia tego 
podatku. Tak że tutaj mamy zabezpieczenie. Wydaje 
nam się, że będzie ono skutecznie wykorzystywane 
w przypadku tych podmiotów, które będą stosowały 
podział w celu optymalizacji podatkowej i obejścia 
przepisów ustawy.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Marszałku, to krótkie pytanie 

dodatkowe. Otóż być może myśmy się nie zrozumieli. 

Jeśli chodzi o dane, które tutaj nie zostały jesz-
cze przywołane, pozwolę sobie, Szanowni Państwo, 
Wysoka Izbo, powiedzieć o czymś jeszcze. Mianowicie 
jeśli ustawa wejdzie w życie od 1 września, szacuje-
my, że w tym roku wpływy brutto z tytułu podatku 
od sprzedaży detalicznej wyniosą 473 milionów zł, 
a wpływy netto – 383 miliony zł, ponieważ zapłacenie 
tej daniny spowoduje obniżenie podstawy opodatko-
wania i mniejsze wpływy z podatku CIT. Dlatego tak 
to liczymy i podajemy tę kwotę jakby dwukrotną…

Odpowiadając na te pytania, które jeszcze tutaj 
padły, mogę powiedzieć, że szacujemy, w ocenie skut-
ków regulacji, że ubytek wpływów z podatku CIT do 
kasy samorządów, jednostek samorządu terytorialne-
go, wyniesie 82,1 miliona zł.

Szanowni Państwo, w takim kształcie, w jakim ta 
ustawa jest obecnie, trafiła do Senatu po trzecim czy-
taniu w Sejmie. Proszę Wysoką Izbę o jej przyjęcie. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam dwa py-

tania, ale powiązane ze sobą. Prace nad tego typu 
ustawą trwały już w kadencji 2001–2005 – ja też 
brałem w nich udział – tylko że wtedy mówiliśmy 
o opodatkowaniu handlu ze względu na powierzchnię 
obiektu, w którym handel się prowadziło, czyli zakres 
podmiotowy był określany przez powierzchnię obiek-
tu. Państwo poszliście w stronę przychodu, wielkości 
przychodu. Dlaczego o tym mówię? Bo mam pytanie: 
dlaczego to zmieniliście?

I drugie pytanie z tym związane. Przychód można 
łatwo zmienić w tym znaczeniu, że można go podzie-
lić poprzez np. podział firmy, a z powierzchnią obiek-
tu już nie jest tak łatwo, tzn. zakres podmiotowy raz 
określony jest stabilny. Oczywiście można podzielić 
obiekt ściankami działowymi, nie ma problemu, ale 
początkowy rozmiar wybudowanego budynku jest 
stały, to jest w pozwoleniu na budowę. Zgadzamy 
się z tym czy nie? Więc pytanie jest takie: dlacze-
go państwo nie wybraliście tego sposobu określania 
zakresu podmiotowego, który jest bardziej stabilny, 
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(senator J. Czerwiński) samo wprowadzenie podatku, ale chyba nie dla sie-
bie… Co to za grupa przedsiębiorców była? Ciężko 
zdefiniować. To chyba musieli być ci, którzy działają 
charytatywnie, no bo jak inaczej… Jak to rozumieć?

(Senator Stanisław Kogut: Oj Robert…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:

Proszę pana, Panie Senatorze, pozwolę to sobie 
zrozumieć… Powiem, jak mi się wydaje. Ten po-
datek zdaniem wielu osób miał być narzędziem do 
wyrównania warunków konkurencyjności. Duże pod-
mioty korzystają z efektu korzyści skali; wykonując 
np. reklamę, promują swoje sieci, swoje wyroby na 
terenie całego kraju. Mały podmiot, który prowa-
dzi działalność np. w jednym obiekcie albo w dwóch 
miejscach, mający inne koszty związane z logistyką, 
z zatowarowaniem, nie korzysta z tego efektu skali. 
Dlatego w tym podatku upatrywano również elemen-
tów wyrównania warunków funkcjonowania w tej 
branży, w branży sprzedaży detalicznej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie powiązane z py-

taniem senatora Czerwińskiego. No, jest pewne nie-
bezpieczeństwo z uwagi na klauzulę, która weszła 
w życie chyba 15 lipca 2016 r…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Tak.)

…jeśli chodzi o omijanie opodatkowania. Z ko-
lei artykuły ordynacji podatkowej – od art. 119a 
do art. 119l i powiązany z tym art. 119c – mówią 
o sztuczności działań i o okolicznościach, jakie należy 
przyjąć, jeśli chodzi o osiągnięcie korzyści podatko-
wej. Jednak firmy częstokroć deklarują, że chodzi 
o inne powody niż omijanie opodatkowania, np. jedna 
z firm będących istotnymi graczami na rynku RTV 
dokonała w miesiącach czerwcu i lipcu wydzielenia 
kilkuset spółek. Ministerstwo Finansów prawdopo-
dobnie już o tym wie. Chodzi o firmę Media Expert, 
która powołała tych spółek bodajże 287. Są to spółki, 
które mają jednego wspólnika. Jest to firma Terg ze 
Złotowa, czyli operator sieci Media Expert. I oni to 
tłumaczą, że tak powiem, motywowaniem pracow-
ników, polepszeniem warunków pracy i działalności. 
Tak że nie wiem, czy to będzie egzekwowalne. Może 
pan by zajął stanowisko w tej sprawie? Dziękuję.

Zakres podmiotowy wyznaczamy na podstawie wiel-
kości sklepu, ale podatek płacimy nie od powierzch-
ni sklepu, tylko od przychodu uzyskiwanego w tym 
sklepie. Wtedy by nie było tego problemu, o którym 
pan mówił na wstępie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Jednak pozostanę przy swoim zdaniu. W każdej 

z branż, w których adekwatnie do powierzchni pro-
wadzi się działalność, jest zdecydowanie inna ren-
towność. Wrzucenie samego parametru powierzchni 
zdecydowanie zakłócało cały obraz…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bym chciał, żeby pan dokładniej powiedział… 

Pod koniec swojego wystąpienia, nie podczas odpo-
wiedzi na pytania, powiedział pan o podatku wpły-
wającym do samorządów. Ja tego do końca nie zro-
zumiałem. Nie wiem, czy pan mówił o CIT, czy…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Panie Senatorze, mówiłem, że 
o tyle będzie mniejszy wpływ do kas samorządów, 
do kas jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
podatku CIT.)

O tyle będzie mniejszy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Tak, 81,2… Przepraszam, 82,1 mi-
liona.)

No to dobrze sobie zapisałem. Mam pytanie. Po raz 
kolejny ogólne dochody samorządów w jakiś sposób 
będą uszczuplone o środki, które być może, a raczej 
na pewno, bo przecież jesteśmy w okresie budżeto-
wym, zapisały sobie w projektach budżetów. 

Czy to będzie w jakiś sposób zwrócone samorzą-
dom, a jeżeli tak, to w jakiej formie? Czy samorządy 
mają się o to zwracać?

I drugie pytanie. Powiedział pan w swoim wy-
stąpieniu, że na kongresie Prawa i Sprawiedliwości 
przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali się – rozumiem, 
że do państwa – o to, żeby…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Tak.)

…wprowadzić taki podatek. Jest to dla mnie wiel-
kie zaskoczenie, no bo rzadko się zdarza, żeby ktoś 
zwracał się o wprowadzenie podatku. Rozumiem 
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w stanie – napisać takiej definicji, która by była tylko 
racjonalna, to znaczy nie zawierała takich elementów 
wypadkowych, które pan właśnie przywołał, będą-
cych gdzieś…

(Senator Jan Rulewski: To są wyjątki.)
Nie jesteśmy w stanie, nie możemy zapisać żad-

nych wyjątków, bo wtedy, jak się wydaje, obrona tej 
regulacji w korespondencji z Komisją Europejską 
byłaby trudna albo wręcz byłaby niemożliwa.

(Senator Jan Rulewski: Kasy wyłączyliśmy z obo-
wiązku natychmiastowego wprowadzenia, czyli nie-
równo…)

Szanowni Państwo, warto powiedzieć jeszcze i to, 
że w momencie, kiedy ten podatek zacznie działać, 
będziemy mieli większą wiedzę, więcej doświadcze-
nia. W jego przypadku nie ma takiego prostego od-
niesienia do podatków stosowanych w innych krajach. 
On nie jest kalką żadnej regulacji tego typu w kraju 
Unii Europejskiej, nie jest prostym przeniesieniem 
takiego modelu. Myślę, że po miesiącach funkcjo-
nowania takiego podatku będziemy widzieli jeszcze 
więcej argumentów za tym, żeby lepiej napisać tę 
regulację.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, jednak są pewne wyjątki, któ-

re powodują, że nie wszyscy będą płatnikiem tego 
podatku. 

Proszę powiedzieć, jak wyglądają szacunki, jaki 
procent sprzedaży detalicznej ogółem, zgodnie z wa-
szymi przewidywaniami, będzie objęty tym podat-
kiem.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Ja może przedstawię państwu kilka danych staty-

stycznych, które nie były tutaj jeszcze przywoływane, 
i pozwolę sobie zainteresować państwa takim ujęciem 
statystyk. Otóż jeżeli popatrzymy na pochodzenie ka-
pitału, w sensie zagraniczny – krajowy, to zobaczymy, 
że struktura polskiego handlu detalicznego w podsta-
wowych branżach, według kryterium pochodzenia 
kapitału, wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie. 
Przykładowo według danych za rok 2014 jest tak: 
w branży spożywczej najwięksi udziałowcy mają 63% 
udziałów, w tym 52% podmioty zagraniczne i 11% 
podmioty polskie; w branży odzieżowej i obuwni-
czej najwięksi gracze mają 41% rynku, w tym wła-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Panie Senatorze, bez postępowania administracyj-

nego badającego jednostkowo taką sprawę, ewentu-
alnie bez postępowania sądowego na końcu nie bę-
dziemy tego wiedzieli i nie będziemy mieli takiego 
rozstrzygnięcia. Oczywiście nie ma idealnej regulacji, 
która będzie wolna od takich wątpliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rulewski.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, spokojnie, żebyś 

nogi nie złamał.)
(Głos z sali: Dobrze, zdąży.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, dziękuję.
Mam pytanie do pana ministra…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę włączyć 

mikrofon.)
Mam pytanie i jakby prośbę. Chodzi o to, czy 

konieczne jest wprowadzenie tego podatku w przy-
padku kiosków – zasadniczo mówię o handlowych – 
których powierzchnia, ujęta w prawie budowlanym, 
jest określona maksymalnie na 15 m; no, to zależy od 
miejsca. W tych sieciach – nie podzielam tu poglądu 
pana senatora Biereckiego – marże są bardzo niskie, 
w związku z tym one upadają, zwłaszcza na przed-
mieściach, a są potrzebne ludności.

Kolejne pytanie. Czy nie uważa pan, że można 
byłoby chociaż przejściowo, zanim one się dostosują 
do tego, wprowadzić ich wyłączenie? Przypominam 
jeszcze, Panie Ministrze, że jak wprowadzaliśmy kasy 
fiskalne, to w przypadku 25 tysięcy kas fiskalnych też 
wprowadziliśmy automat, po czym rozłożyliśmy to 
na raty. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie, niezwy-

kle trudne. Tak jak powiedziałem, definicja zawarta 
w ustawie została wypracowana po wielu miesiącach 
uzgodnień i po uwzględnieniu wszystkich albo prawie 
wszystkich postulatów. Jak się okazuje, uwzględnie-
nie wszystkich nie było możliwe. Rzeczywiście jest 
tak, że ta definicja ma charakter uniwersalny i być 
może będzie również powodować takie sytuacje, po-
wiedziałbym, jaskrawo ilustrujące również tę sytuację 
podatkową. My nie byliśmy w stanie – nikt nie był 
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(sekretarz stanu W. Janczyk) I trzecie pytanie. Czy może pan wymienić znane 
czy renomowane, czy duże polskie sieci handlowe? 
Zna pan takie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Przepraszam, jeśli chodzi o duże sieci handlowe, 

to w jakim kontekście pan…
(Senator Robert Dowhan: Polskie, typowo pol-

skie.)
Proszę pana, nie będę tutaj wymieniał podmiotów, 

dlatego że nie dokonywaliśmy rozróżnienia z uwagi na 
pochodzenie kapitału. Jest tu zastosowane bardzo czyste 
kryterium przychodowe. Ono jest uniwersalne, obiek-
tywne i jako takie ma być też argumentem dla Komisji 
Europejskiej, że nie stosowano tutaj żadnego specjalnego 
obciążenia dla takich czy innych podmiotów. Dlatego to 
pytanie wydaje mi się nieuprawnione. Oczywiście moż-
na pytać o wszystko, ale ja uchylam się od odpowiedzi, 
od tego, żeby wymieniać tu jakiekolwiek podmioty, 
choćby po to, żeby je promować z tego miejsca.

Proszę państwa, kwestia troski o dochody samo-
rządów. Jeśli podzielilibyśmy tę kwotę 82,1 miliona zł 
na kasy samorządów w Polsce, to wyszłaby naprawdę 
bardzo skromna, niewielka kwota, na pewno moż-
liwa do kompensowania w budżetach jednostek sa-
morządu terytorialnego. Jednocześnie chcę państwa 
zapewnić, że jeśli chodzi o bieżącą realizację budże-
tu i dochody uzyskiwane z poszczególnych tytułów 
do budżetu państwa, to na podstawie danych, jakie 
mamy za pierwsze półrocze, możemy powiedzieć, 
że te dochody są znaczne wyższe niż w ubiegłym 
roku. Wynoszą one, jeśli chodzi o podatek VAT, 
więcej o 4,5 miliarda zł, jeśli chodzi o podatek CIT, 
właśnie 0,3 miliarda zł, jeśli chodzi o podatek PIT, 
1,7 miliarda zł, jeśli chodzi o akcyzę, 1,5 miliarda zł. 
Dlatego ja sądzę, że samorządy w żadnym stopniu 
nie odczują tej minimalnej kwoty, jaka wynikałaby 
z takiego prostego, niedynamicznego ujęcia skutków 
działania tej ustawy.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo dziękuję. 
Pan senator Czerwiński…)

(Senator Robert Dowhan: Jeszcze totalizator.)
Nie będzie objęty. Przepraszam, dokończyłem. 

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, przyznam, że z każdą pana od-

powiedzią mój niepokój rośnie. Otóż, jeśli wybu-

sność zagraniczna to 22%, a własność polska 19%; 
w branży RTV i AGD oraz IT udział największych 
firm w rynku wynosił 64%, w tym 14% stanowiła 
własność zagraniczna, a 50% własność polska.

Mamy jeszcze jedno opracowanie, na temat struk-
tury podatników projektowanego podatku od sprze-
daży detalicznej według wysokości szacunkowego 
przychodu rocznego. I mamy następującą strukturę 
podatników według tego szacunkowego przychodu 
rocznego: podatnicy powyżej 2 miliardów 244 mi-
lionów – 12%; w przedziale od 1 miliarda do 2 mi-
liardów 244 milionów – też 12%; w przedziale od 0,5 
miliarda do 1 miliarda – 25%; w przedziale od 220 
milionów do 500 milionów – 45%; w przedziale od 
204 milionów do 220 milionów włącznie – 6%. To 
są takie dane, które może państwa też zainteresują.

Senator Jerzy Wcisła:
A nie można pokazać, jak to wygląda globalnie, 

bez rozbicia na poszczególne kategorie? Np. tak, że 
jeżeli handel detaliczny generuje 300 miliardów zł, to 
250 miliardów zł pochodzących z tego handlu będzie 
objętych podatkiem? Czy taką informację pan może 
podać? Jaki procent sprzedaży detalicznej będzie ob-
jęty podatkiem?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
No, nie chciałbym zniekształcić w tej chwili tej 

informacji, ponieważ nie mam jej tutaj przed sobą, 
nie chciałbym udzielić złej informacji w tej sprawie.

(Senator Grzegorz Bierecki: To proszę przesłać 
na piśmie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, no nie odpowiedział mi pan, co 

z tymi samorządami.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Tak, samorządy.)
Samorządy. Bo jesteśmy w trakcie roku budżeto-

wego, samorządy mają budżety, a nagle wpływów, 
które były szacowane, nie dostaną.

Drugie moje pytanie. Czy Totalizator Sportowy 
też będzie płacił ten podatek?
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(senator J. Czerwiński) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:

Dziękuję bardzo za tę sugestię. Będziemy tę kwe-
stię analizować i sprawdzimy, wyczerpująco, czy 
istotnie jest tak, jak pan zauważył, że w odniesieniu 
do tego zapisu miała miejsce taka sekwencja wyda-
rzeń i że jest tam nieciągłość. 

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to nie mam 
żadnych nowych argumentów. Mogę tylko żałować, 
że prace, które państwo prowadziliście, utknęły w ja-
kimś momencie. Widocznie też natrafiły na bardzo 
poważne ograniczenia i przeszkody, problemy, które 
stały się jak węzeł gordyjski, nie do rozwiązania. My 
to wszystko przecinamy w taki sposób, jak prezen-
towaliśmy.

(Głos z sali: Kadencja się skończyła. I tutaj do-
brze…)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo minister.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Panie Ministrze, pytałem…
(Głos z sali: Mikrofon.)
Teraz chyba słychać.
Ja już o to pytałem. Przypuśćmy, że na polskiej 

stacji Orlenu czy Lotosu… One będą płatnikiem oma-
wianego tu podatku, ponieważ sprzedają paliwa za-
równo detalicznie, jak też do działalności handlowej. 
Jeżeli następuje sprzedaż do działalności handlowej, 
to taka sprzedaż z mocy ustawy nie jest opodatko-
wana.

(Głos z sali: Nie jest.)
Tak?
(Głos z sali: Nie jest opodatkowana.)
Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób będzie roz-

różniana sprzedaż detaliczna od niedetalicznej. Bo 
przecież nie każdy ma dzisiaj NIP, nie każdy ewi-
dencjonuje fakturę. Każdy może wziąć fakturę, a nie 
trzeba wrzucać jej w koszty. Jak to wszystko będzie 
ewidencjonowane i rozliczane? Czy tutaj nie będzie 
takiej pułapki, że ustawa będzie niedoprecyzowana 
i podczas kontroli będzie można w różny sposób inter-
pretować wspomniane kwestie? To jest moje pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Czy urzędy skarbowe są przygo-
towane na kontrole i czy dostały w związku z tym 
jakieś wytyczne, mają do tego narzędzia w postaci, 

dujemy sklep z jakąś powierzchnią początkową, to 
jest to wartość niezmienna. Jeśli zaś jest przychód, 
który można podzielić na różne przedsiębiorstwa 
w różny sposób i potem walczyć z tym podmiotem, 
który dokonał takiej operacji – na ogół to się koń-
czy na drodze sądowej – to te pierwsze efektywne, 
duże przychody z tego podatku będą tak naprawdę 
za kilka lat.

Ja nie wiem, czy państwo wybraliście najlepszą 
drogę, najlepszą ścieżkę, jeśli chodzi o kwestię – 
jeszcze raz – ustalenia zakresu podmiotowego, czyli 
tego, kto płaci. Nie wiem, co do tego ma rentowność, 
bo to przecież nie jest podatek dochodowy, tylko 
to jest podatek przychodowy. Mówiąc krótko, jeśli 
prowadzisz działalność handlową w branży spo-
żywczej, załóżmy, w obiekcie o powierzchni po-
nad 2 tysiące m2, to musisz zapłacić podatek, jeśli 
w mniejszym obiekcie, nie płacisz. W ten sposób 
chronimy tych, którzy prowadzą działalność spo-
żywczą w mniejszych obiektach. To samo robimy 
z RTV: jeśli prowadzisz w większym obiekcie, pła-
cisz, jeśli w mniejszym, nie płacisz. Jak pamiętam, 
taka była logika tego podatku wtedy, kiedy mówiono 
o nim, kiedy zaczęto o nim mówić. W tej chwili to 
stał się jakiś taki podatek przychodowy z dziwnym 
zakresem podmiotowym.

Chciałbym też, oprócz zwrócenia na to uwagi, 
uczulić pana ministra na pewien artykuł, mianowicie 
art. 6 tej ustawy. Otóż pojawia się w tym artykule 
w ust. 2 taki wtręt: „o której mowa w ust. 1”. To jest 
odniesienie, odesłanie do wcześniejszego ustępu, 
do ust. 1. Otóż to odesłanie pojawiło się w druku 
nr 691 jeszcze na etapie prac sejmowych, a nie było 
go w druku nr 615, czyli w druku wejściowym, 
w projekcie, który wszedł do Sejmu. Co najciekaw-
sze, na posiedzeniu komisji sejmowej tego odesłania 
nie rozpatrywano. Jest jeden druk, jest drugi druk 
i nie ma mowy o żadnych zmianach, nie ma różnic 
pomiędzy obydwoma drukami. Mówię o komisji, 
która mogła jedynie pomiędzy pierwszym a dru-
gim czytaniem dokonać takiej zmiany. Prosiłbym 
zwrócić na to uwagę.

Dlaczego? To jest niejako clou drugiego pytania. 
Otóż tu mamy taką sytuację, że ust. 2 odwołuje się 
do ust. 1, a w ust. 1 tak naprawdę definiujemy po-
jęcie, które jest w ust. 2. W efekcie mamy odwoła-
nie cykliczne, właściwie definicję cykliczną. Jedno 
pojęcie jest definiowane pierwszym, odwołuje się 
do drugiego, drugie odwołuje się do pierwszego. 
Przepraszam, ale ten przepis z tym wtrętem, który 
teraz został dodany, może być po prostu nieczy-
telny i może wykoślawiać całą ustawę. Prosiłbym, 
żeby służby legislacyjne, które pan na pewno ma, 
zajęły się tym przepisem.
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(senator R. Dowhan) (Głos z sali: Na piśmie.)
No nie może być na piśmie, bo dzisiaj chcemy gło-

sować. Chyba że nie będziemy głosować i omawiana 
tu ustawa spadnie dzisiaj z obrad porządku Senatu.

Proszę mi powiedzieć, jak, przypuśćmy, stacja 
benzynowa… Jak pracownik ma weryfikować, jak 
komputer ma weryfikować sprzedaż? Bo przecież 
wzięcie faktury… Każdy może dzisiaj wziąć fakturę, 
nawet jeśli nie prowadzi działalności. Jak pan minister 
to zweryfikuje? No, nie ma dzisiaj możliwości takiej 
weryfikacji. Mówię to chociażby na przykładzie sta-
cji, w sklepach jest tak samo. Przecież pan minister 
również ma NIP, może pan dzisiaj wziąć fakturę. 
Czy ktoś pana będzie sprawdzał? Czy będzie musiał 
pan przynieść dokumenty rejestracyjne z sądu, za-
świadczenie o prowadzeniu działalności? Przecież 
nie. Dzisiaj każdy idzie i kupuje. Może każdy poprosić 
o fakturę, pan, ja, i nic z działalnością…

(Senator Zbigniew Cichoń: Tu jest pies pogrze-
bany.)

(Senator Stanisław Kogut: Pytanie…)
Jak to zweryfikować? Przecież to jest naprawdę 

clou tej sprawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nie mam dla 

pana odpowiedzi na to pytanie. Uważam, że osoba, 
która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie 
będzie brała faktury, która by mogła zakłócić cały 
obraz tej sytuacji, jeśli chodzi o sprzedaż i o wolumen 
sprzedaży, która będzie objęta opodatkowaniem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Ostatnie pytanie, ponieważ akurat tylko utwierdził 

mnie pan w przekonaniu, że ta ustawa jest kolejnym 
bublem. Mówię to uczciwie i przyznaję się do tego, 
chociaż nie mam nic wspólnego z taką sprzedażą 
i ten podatek mnie nie dotyczy. Mówię o tym czysto 
uczciwie, dlatego że w gospodarce zawsze muszą być 
przejrzyste reguły. W tym przypadku tych reguł nie 
ma, bo pan wierzy, że ktoś nie weźmie. A jeśli ktoś 

nie wiem, oprogramowania do sprawdzania i wery-
fikacji danych, o których tu mowa?

I trzecie moje pytanie. Czy proponowany przez 
państwa termin wejścia tej ustawy w życie nie jest za 
krótki? Ponieważ to nie jest takie proste, zweryfiko-
wać dzisiaj na nowo program. Prace przecież trwają, 
państwa koncepcje się zmieniały. Trzeba zweryfi-
kować program, który będzie musiał weryfikować 
sprzedaż w różnych pozycjach, programy fiskalne, 
programy komputerowe, programy księgowe. I pań-
stwo chcecie to wszystko od razu wprowadzić. Czy 
zdajecie sobie sprawę, że to też wymaga czasu, żeby 
placówki handlowe się do tego dostosowały?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Chcę powiedzieć tak: jeśli chodzi o datę wejścia 

ustawy w życie, to ona została przesunięta w toku 
prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 
W ostatniej fazie została przesunięta o jeszcze jeden 
miesiąc. Wydaje nam się, że ten czas jest wystar-
czający do tego, żeby, jak powiedziałem, mniej niż 
200 podmiotów było w stanie wdrożyć programy do 
wyliczeń.

Jeśli chodzi o urzędy skarbowe, to jesteśmy przy-
gotowani do tego, żeby tutaj właściwie informować, 
właściwie to wszystko kontrolować.

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to w naszym 
odczuciu definicja jest prosta. Jeżeli nabywcą będzie 
podmiot detaliczny, to od takiej kwoty przychodów 
będzie liczona podstawa do opodatkowania.

(Senator Robert Dowhan: Ale jak to zweryfiko-
wać? I kto…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Robert Dowhan: No nie, Panie Marszałku, 

to jest zasadnicze pytanie, to jest zasadnicza sprawa, 
jeżeli chodzi o tę ustawę.)

Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Jak zweryfikować, Panie Ministrze… Jak roz-

różnić sprzedaż detaliczną od niedetalicznej? No bo 
omawiana ustawa opodatkowuje tylko…
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(senator R. Dowhan) kontrowersje. Ale budzi kontrowersje także dlatego, 
że bardzo długo pracowali państwo nad tą ustawą. 
Wiem, że budżet potrzebuje pieniędzy, krótko mó-
wiąc, i szukanie różnych form znalezienia dzisiaj tych 
pieniędzy jest oczywiście pożyteczne, tylko trzeba 
znaleźć takie formy, które będą sprawiedliwe. Ta usta-
wa nie jest sprawiedliwa, dlatego że nie można karać 
dużych za to, że nie są małymi. Nie można tego robić.

Panie Ministrze, przecież jeździliśmy za granicę 
i każdy widział, jak wyglądają markety na Zachodzie. 
A jak ktoś nie jeździł, to oglądał telewizję, na filmach 
było widać, jak wyglądają markety. Czy to była taka 
wielka sztuka zbudować market? Dzisiaj mamy pre-
tensje o to, że zagraniczne firmy mają markety. Czy 
musieli przejechać do Polski Portugalczycy i zbudo-
wać markety, żebyśmy dzisiaj nagle wiedzieli, jak 
one wyglądają? Przecież to żadna sztuka. Market 
nie jest zawiłą budowlą, jak się okazuje, to nie jest 
zakład przemysłowy. Oczywiście musi spełniać jakieś 
wymogi, ale tak naprawdę markety powstają dzisiaj 
w różnych miejscach. W większości nie mają okien, 
nie mają różnych rzeczy i funkcjonują. To nie jest 
jakaś wielka sztuka. Ale market… I tu się nie zgo-
dzę i o tym rozmawialiśmy… Ja bym chciał, Panie 
Ministrze, żeby pan… Bo być może się to przyda – tak 
mi się wydaje. Bo po to tu razem jesteśmy, żeby wy-
pracować jakąś taką strategię, żeby ten podatek, który 
będzie naliczany, był i sprawiedliwy, i równy, i – tak 
jak wybory – powszechny. Tego bym chciał, bo tego 
tu brakuje… Wypadłem z rytmu przez te rozmowy.

A tak, musieli przyjechać Portugalczycy, żeby-
śmy zobaczyli, jak markety wyglądają. Faktycznie 
te markety przecież u nas były. Oczywiście nie było 
towarów, ale funkcjonowały PSS, GS i były też pla-
cówki wielkopowierzchniowe.

Chciałbym też powiedzieć o kosztach. Bo pan po-
wiedział, że te małe sklepy domagają się, żeby opo-
datkować duże. Tylko że ja kiedyś prowadziłem mały 
sklep i mały sklep to też są małe koszty. To przeważ-
nie są firmy rodzinne, czasami robi się to i z pasji, i dla 
zabicia czasu. Nie liczy się godzin, nie liczy się nadgo-
dzin, nie liczy się innych rzeczy. A żeby powstał duży 
sklep, Panie Ministrze, to naprawdę trzeba się za tym 
nachodzić. Przede wszystkim trzeba trafić w plany, 
których nie było do tej pory w miastach, bo zmiana 
planów kosztowała bardzo dużo. Powierzchnie pod 
takie markety kosztują krocie. Chodzi o stawki ciężko 
wyobrażalne dla nas w tej Izbie. Duże markety to też 
duże skupisko ludzi, którzy pracują nie tylko przy 
kasach. Mówi się o kasjerkach, ale tam pracują ludzie 
przy całej dystrybucji tego towaru, przy marketingu. 
Tak że ciężko dzisiaj powiedzieć, że duże sklepy mają 
tylko duży zysk, a nie mają kosztów. Duży sklep, duże 
przedsiębiorstwo ma też duże koszty.

I ciężko mi się zgodzić z tym, że ten podatek, tak 
jak pan mówił, był sugerowany na waszym kongresie 

weźmie taką fakturę, to kto zostanie ukarany za to, że 
nie zapłacił tego podatku? Dzisiaj cały czas mówi się 
o karach, o omijaniu podatku, przecież to wychodzi 
od państwa.

Mam pewne pytanie, na które nie musi pan od-
powiedzieć: czy pan lub znane osoby z ministerstwa, 
które przygotowywały tę ustawę, pracowały kiedyś 
w handlu?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Pozostawię to pytanie jako retoryczne, ono nie ma 

dużego związku z ustawą i jej zapisami.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wiatr. Proszę uprzejmie.

Senator Kazimierz Wiatr:
Krótka uwaga nawiązująca do tego, o co pytał 

pan senator Dowhan. To, że ktoś bierze fakturę, jesz-
cze nie oznacza, że ma zamiar dalej odsprzedawać… 
Wiemy, że firmy biorą faktury, zakupując wiele towa-
rów, ale nie w celach odsprzedaży tego zakupu. Tak 
że pobieranie faktury jest jednak słabym kryterium, 
jeśli chodzi o definiowanie handlu detalicznego i nie-
detalicznego.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze,
Czy są jeszcze inne pytania? Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Wcisłę.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jak pan widzi, Panie Ministrze, ta ustawa nasuwa 

wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi, i budzi 
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(senator R. Dowhan) raty kredytów, opłaty, prowizje za karty, prowadzenie 
konta, przelewy elektroniczne, wpłaty do placówek… 
A za kilka dni największy bank, polski bank jako 
pierwszy podniósł opłaty, co oczywiście spotkało się 
z protestem, ale te opłaty podniosły też inne banki. 
Czy pan wierzy, że zachodnie sieci pozwolą sobie na 
to, żeby uszczuplić swoje przychody? Czy pan wierzy 
w to, że nie pokryją tego po raz kolejny konsumenci? 
To będzie takie przerzucanie pieniędzy, z jednej stro-
ny wpadną, a z drugiej strony wyjdą z kieszeni ludzi. 
No, przecież przedsiębiorca umie liczyć, szczególnie 
ten zachodni, jak już zainwestował, jak ma jakiś tam 
program, jak spłaca raty leasingowe, jak spłaca za 
rzeczy, w które zainwestował, to chyba nie wierzy 
pan, że tak nagle wyda 1,4% podatku. Zaraz zawo-
ła wszystkich dostawców, zaraz skoryguje opłatę za 
półkę, zaraz skoryguje opłatę za dostawę, zaraz wy-
dłuży termin płatności, a jak się nie będzie podobało 
polskiemu rolnikowi czy producentowi, to podziękuje 
mu. Dzisiaj kolejka chętnych, którzy chcą sprzedać, 
jest bardzo długa. Dzisiaj sztuką jest właśnie znaleźć 
kogoś, kto kupi, bo… Teraz kupić możemy wszystko, 
dzisiaj może pan kupić wszystko, dobra luksusowe, 
nieluksusowe, możemy każdą rzecz ściągnąć z całego 
świata… Prawda? Tylko komu to sprzedać? I tu jest, 
jak powiedział pan senator, pies pogrzebany. Bo nie 
jest sztuką dzisiaj naliczyć podatek i udawać, że on 
będzie płacony.

Przeczytam dalej. „Autorzy ustawy mijają się 
z prawdą, wskazując, że «Podatki od sprzedaży 
detalicznej w podobnej formie obowiązują także 
w innych krajach». Jak sami przyznają, we Francji 
i w Hiszpanii obowiązują podatki uzależnione od 
wielkości sklepów, a na Węgrzech obowiązuje poda-
tek liniowy o jednolitej stawce 0,1%”… A był wyższy, 
o ile pamiętam. Dzisiaj jest 0,1%. Można powiedzieć, 
że on jest niezauważalny dla nikogo, dla małego, dla 
dużego… Przy 0,1% nikt by nawet – zresztą mam taką 
poprawkę – nie protestował. 0,1%, 0,2% czy 0,3%. 
Ale 1,4% to już jest poważna marża. Poważna mar-
ża, bo na niektóre produkty, Panie Ministrze, marża 
wynosi dzisiaj około 1%. Na niektóre produkty… 
Podawałem przykład stacji benzynowej. Czy pan wie, 
jaka jest dzisiaj marża na paliwach między zakupem 
hurtowym a sprzedażą do detalu? Panie Ministrze, 
ta marża czasami nie jest powyżej 1%. To jest 0,8%, 
0,7%, 0,5%… A jak są różnice kursowe, jeżeli cho-
dzi o zakupy i sprzedaż, to czasami jednego dnia 
sprzeda pan taniej, niż za chwilę trzeba odkupić. I tak 
jest w przypadku wielu produktów, jeśli przelicza 
się z walut. A m.in. jeśli chodzi o paliwa czy inne 
towary…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

przez przedsiębiorców. Być może tak, ale być może 
ta nieliczna grupa nie robiła tego dla siebie. W to nie 
wierzę, że każdy, kto ma jakąś działalność i przyszedł 
na kongres, powiedział: proszę nas opodatkować. To 
jest dla mnie trochę takie powiedzenie… Nie bardzo 
rozumiem, że coś takiego było. Nie widziałem tego 
w przekazach telewizyjnych. Dlatego nie rozumiem, 
skąd taki zmasowany atak na zachodni kapitał. Można 
przecież nie kupować w tych sklepach – wtedy te ob-
roty będą mniejsze – można kupować w mniejszych 
placówkach.

Nie wierzę też, że pan czy ja… Ja oczywiście ku-
puję w sklepach małych, dużych, na stacjach ben-
zynowych i nie tylko. Chyba każdy z nas korzysta 
z tych wielkopowierzchniowych, bo też one dają 
nam inne możliwości. Inne możliwości co do wybo-
ru towaru. Nawet można dotknąć ten towar, obejrzeć 
etykiety. A tego nie ma, jak się czasami kupuje zza 
lady. W dużych marketach mamy różnego rodzaju 
promocje, mamy szeroki wybór towarów, mamy 
swobodę kupowania. Dzisiaj Polacy chętnie z tego 
korzystają. Widać, że to zaakceptowali. Gdyby tego 
nie akceptowali, toby tam nie było ludzi, nie byłoby 
zakupów. Zresztą przypomniał mi się – nie chcę się 
pomylić – taki jeden propagandowy filmik, na którym 
prezes Prawa i Sprawiedliwości robił zakupy i robił 
je w dyskoncie zachodnim. Prawda? Nie robił ich 
w polskim sklepie. Powiedzmy, w polskim. Bo dzisiaj 
ciężko tak… Co to znaczy „polski”? Co to znaczy 
„zachodni”? Jak polski to dobry, a jak zachodni to 
niedobry? No, też ten kapitał musiał, Panie Ministrze, 
do nas przyjść. Byliśmy biednym krajem, dalej je-
steśmy biednym krajem. Ktoś musiał nas nauczyć 
tego handlu, my tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy. 
Komuna zabiła w nas wszystko, mieliśmy pozamy-
kane granice. I przyszedł zachodni kapitał, przyszły 
te markety, których dzisiaj tak nie lubimy i nauczyły 
nas tego handlu, nauczyły nas porządku, nauczyły 
nas różnych rzeczy. Rzeczy, które dzisiaj mamy. To 
też jest plus, a państwo tego nie widzicie.

Ja chcę – ponieważ tu były przytaczane opinie – 
posłużyć się opinią Konfederacji Lewiatan w sprawie 
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Chcę 
przeczytać kilka rzeczy, które są ważne z punktu wi-
dzenia tej ustawy. „Zgodnie z oceną skutków regula-
cji, w wyniku wprowadzenia kwoty wolnej od podat-
ku w wysokości 17 milionów zł miesięcznie, podatek 
będzie płaciło nie więcej niż 200 przedsiębiorstw. 
Jednak skutki jego wprowadzenia odczują także ich 
pracownicy, akcjonariusze, dostawcy i przede wszyst-
kim konsumenci”. I to jest prawda, Panie Ministrze. 
Na samym początku tej kadencji, jak pan dobrze pa-
mięta, wprowadzaliśmy podatek bankowy, który też 
był chwalony, że nie zmieni się nic, że nie wzrosną 
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(senator R. Dowhan) o powierzchni nie większej niż 40 m2, także kiosków 
działających w ramach sieci, często jedynych punk-
tów handlowych w małych miejscowościach i jedy-
nych miejsc, w których można kupić prasę.

Wnioskuję też o wyłączenie z tego podatku sprze-
daży biletów komunikacji, głównie miejskiej, sprze-
dawanych często w porozumieniu z samorządami 
lokalnymi z minimalną marżą, porównywalną z pro-
ponowanym podatkiem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po prostu nie wytrzymałem. Jest bardzo dużo wy-

powiedzi, które niczemu nie służą. Przedłużanie po-
siedzenia, zwłaszcza w piątek, i mówienie o niczym 
z tak ważnej trybuny, uważam za szkodliwe.

To, co powiedział pan senator Dowhan, świadczy 
o jakiejś absurdalnej niewiedzy. Powiedział pan, że 
prowadził pan sklep. Jestem ciekawy, dlaczego go 
pan zamknął.

Myślę, że orientuje się pan, że jedno miejsce pracy 
w sklepie wielkopowierzchniowym to są cztery miej-
sca pracy w małym sklepie. Musielibyśmy zacząć od 
początku, od historii i od błędnej prywatyzacji. Nie 
będę sięgał do pana Balcerowicza. Wspomnę jego 
współpracownika Jeffreya Sachsa, który przyjechał 
do Polski i powiedział: przepraszam, nie wszystko 
nam wyszło, teraz zrobilibyśmy to inaczej. O tym 
trzeba pamiętać.

Jeździ pan za granicę? Niech mi pan powie, w któ-
rych krajach w centrach miast są sklepy wielkopo-
wierzchniowe? W których krajach? We Włoszech nie 
znajdzie pan żadnego miasta, w którym w centrum 
byłby sklep wielkopowierzchniowy. We Francji pan 
znajdzie? Nie znajdzie pan.

(Senator Robert Dowhan: Do Francji boję się jeź-
dzić.)

(Głos z sali: W Stanach Zjednoczonych.)
Teraz jest tam inna sytuacja. Dobrze, nie będziemy 

jeździć. Skupmy się na tym, co jest w Polsce.
Budowa centrów wielkopowierzchniowych w mia-

stach. Niech pan zobaczy, jak te budowle wyglądają. 
Co to jest? To w ogóle są budowle? To są, proszę 
pana, nowoczesne stodoły, obiekty bez okien. Gdyby 
to jeszcze jakoś wyglądało, było architekturą, to, pal 
licho, jeszcze bym to zbolał. Ale tam nie ma żad-
nej architektury. A jakie w tych sklepach są towary? 
Nad czym pan boleje? Pan nie rozumie, że my teraz 
musimy wyjść ze strefy średniego wzrostu? Niech 
pan zobaczy, jakie tam są produkty. To są produkty 

…przelicza się z walut. Jak dzisiaj to się ma do 
działalności gospodarczej?

Ja poproszę o kolejne 5 minut. Nie chcę przedłużać, 
poproszę o zapisanie na kolejne 5 minut. Dokończę, 
bo mam jeszcze…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Podatek od sprzedaży detalicznej to klasyczny 

przykład spełniania się maksymy, którą Margaret 
Thatcher opowiedziała słowami: jeśli rząd twierdzi, 
że komuś coś daje, to znaczy, że zabiera tobie, bo 
rząd nie ma własnych pieniędzy. I tak w światłach 
jupiterów wprowadzono dodatek 500+, ale w tle, i to 
znacznie ciszej, wprowadza się wiele ustaw, które 
drążą budżety samorządów i kieszenie obywateli. 
Podatek od sprzedaży detalicznej jest właśnie takim 
mechanizmem. Po jego wprowadzeniu do niemal 
każdej wydanej złotówki będziemy dopłacali grosz 
albo dwa na ratowanie rządowego budżetu. Grosz 
albo dwa to niewiele, ale płacone codziennie, niemal 
przez wszystkich i prawie w każdym sklepie, złożą 
się na ogromną kwotę wyssaną z kieszeni podatni-
ków po to, by później, przy dźwiękach fanfar, część 
pieniędzy podarować obywatelom, mówiąc, jakie to 
ludzkie panisko ten nasz rząd. W sumie z tych gro-
szy mają nakapać do budżetu państwa 2 miliardy zł, 
a z samorządów ma wykapać ponad 80 milionów zł.

Wysoki Senacie, ja mam świadomość, że będąc se-
natorem opozycji, nie zatrzymam tego mechanizmu. 
Proszę jednak senatorów wszystkich opcji, by zasta-
nowili się nad tą sprawą i zrozumieli, że niektórzy 
sprzedawcy detaliczni nie wytrzymają takiego obcią-
żenia. Dotyczy to na przykład sprzedawców w ma-
łych punktach handlowych działających w sieciach, 
często zlokalizowanych w małych miasteczkach i na 
osiedlach. Wiele z nich przestanie funkcjonować, bo 
prowadzącym przestanie się to opłacać. Wybiorą za-
siłek i 500+ zamiast pracy, która przestanie przynosić 
im dochody. Dotyczy to też sprzedaży artykułów, 
które z przyczyn społecznych obłożone są niewielką 
marżą, jak np. bilety komunikacji miejskiej czy lokal-
nej. Oczywiste jest, że nikt się tym nie martwi i nikt 
tej luki nie wypełni, więc problem z zakupem biletu 
lub gazety stanie się naszym chlebem powszednim.

By choć w małym stopniu przeciwdziałać takiej 
rzeczywistości, wnioskuję o wyłączenie z opodatko-
wania podatkiem detalicznym obiektów handlowych 
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(senator A. Stanisławek) muszą zniknąć z półek. W większości sklepów być 
może tak jest, ale ja zawsze wiem, co kupuję, i wiem, 
co jem. W miarę się jeszcze trzymam, mimo swojego 
wieku, więc nie narzekam na produkty. Ale nie ukry-
wam, że lubię kupować na targach, gdzie jest żywność 
prosto od rolnika czy prosto od kury. Czasami to może 
nie jest prosto od kury, ale też tego nie wiemy…

(Rozmowy na sali)
Nie jest to, Panie Senatorze, walka przeciwko 

sklepom. Po prostu chodzi o uczciwość podatkową 
i o to, abyśmy wszyscy dzisiaj… Czy pan, czy ja, 
jeżeli zaczynamy działalność, to chcemy być równo 
traktowani. Nie można wprowadzać skali tylko dla 
dużych dlatego, że są duzi, i dlatego, że są gdzieś 
w centrach miast. Faktycznie te plany na początku 
jak gdyby wpuściły duże markety do naszych cen-
trów, ale dzisiaj większość handlu odbywa się już 
poza miastami. Dzisiaj wielkie skupiska handlowe 
są przecież poza miastami, na wylotach z dużych 
miast, i to nie komplikuje już handlu. Nie byłem we 
Francji, przyznaję się, no, w tamtym tygodniu miałem 
międzylądowanie, ale nawet nie robiłem zakupów 
na lotnisku, chociaż tam wielkopowierzchniowych 
sklepów chyba nie ma… Ale przypominam sobie, że 
we Włoszech są w dużych miastach… No, nie chcę 
tutaj polemizować.

Kończąc, chciałbym jeszcze… Mam tu też wyniki 
różnych kontroli – nie będę tego omawiał, ponieważ 
mój czas się kończy – w tym sanepidu, inspekcji pracy 
itd., które wykazują, że przestrzeganie prawa w du-
żych sieciach handlowych jest lepsze niż w małych 
jednostkach. I najważniejsze: konsumenci dokonują 
znacznej części zakupów w dużych sieciach, ponie-
waż ceny są w nich zazwyczaj niższe, a asortyment 
produktów większy. Przy dużej skali sprzedaży ma-
leją koszty produkcji i dystrybucji, można więc ob-
niżać ceny, zachowując akceptowalny zwrot zainwe-
stowanego kapitału. Wprowadzenie progresywnego 
podatku będzie więc jednoznacznie niekorzystne dla 
konsumentów, ponieważ ceny w dużych firmach han-
dlowych wzrosną, a w mniejszych wcale nie zmaleją. 
Bo chyba państwo sobie nie wyobrażacie, że jeżeli 
market dzisiaj podniesie ceny, to ten mniejszy sklep 
obniży. Czegoś takiego nie ma.

Kończąc… Ja rozmawiałem z panem senatorem 
Biereckim, mówiłem, że będę składał poprawki. 
Chciałbym, żeby ta ustawa kiedyś weszła w życie, 
ale poprawiona, tak, żeby ona była uczciwa, w sensie 
uczciwości dla wszystkich, bez względu na to, czy 
ktoś jest wielki, czy mały. Mam 1 wniosek, o od-
rzucenie tej ustawy w całości, i drugi… Jak dzisiaj 
mówiłem, uważam, że czas do wejścia tej ustawy 
jest krótki, ponieważ… Już mamy prawie sierpień, 
zanim prezydent podpisze, będzie sierpień, a pań-
stwo chcecie, żeby od 1 września to weszło… Nie 
wiem, być może czasy tak się zmieniły, że ten sys-

jak najtańsze. Widział pan skład tych produktów? 
Tam nie ma nic do jedzenia. A jeżeli pójdzie pan do 
małych sklepów…

(Senator Robert Dowhan: To nie do mnie, to do 
sanepidu.)

Przepraszam, to nie do pana. Mówię do całej sali.
Pomówmy teraz o małych sklepach, rodzinnych. 

Niestety produkt będzie w nich droższy, ale będzie to 
produkt zdrowszy. I jeżelibyśmy spojrzeli na finanse, 
to zobaczylibyśmy, że zdrowszy produkt w sklepie to 
mniej pieniędzy na służbę zdrowia – nie ma z nami 
pana ministra Radziwiłła, ale on na pewno by mi 
przytaknął – i zdrowsze społeczeństwo. My musimy 
skończyć ze śmieciowym pożywieniem ze sklepów 
wielkopowierzchniowych. To wszystko, co jest tam na 
półkach, nie nadaje się do konsumpcji. Jak biorę towar 
i widzę więcej niż 3 „E”, to wiem, że to jest trucizna.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)
Co chciałem powiedzieć… My nie mamy w tej 

chwili innej możliwości, żeby zmienić poziom kon-
sumpcji i zmienić relację między sklepami wielko-
powierzchniowymi a handlem polskim. Tak, to jest 
problem, ja się z tym absolutnie zgadzam, ale to jest 
jakaś próba wyrównania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Pan senator Robert Dowhan, 5 minut. Bardzo 

proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek. Dziękuję, Panie 

Profesorze.
To faktycznie krótko, zwięźle i treściwie. Ja chcę 

od razu zaznaczyć, bo się wypowiadam na temat usta-
wy… Przede wszystkim powiem, że nie mam związ-
ków z żadną firmą, nie handluję i nie mam już sklepu. 
Jak pan dobrze zauważył, nie mam tylko dlatego, że 
sam go zlikwidowałem, a nie zbankrutowałem. Po 
prostu zacząłem robić coś innego, co mi sprawiało 
więcej frajdy i dawało więcej dochodów niż praca 
w sklepie. Bo praca w sklepie, Panie Senatorze, jest 
naprawdę ciężka. Ja wstawałem o 4.00 rano, żeby 
zaopatrzyć się itd., ale to było ponad 20 lat temu, więc 
to są dawne czasy. Nie zbankrutowałem, bo w pobliżu 
wybudowały się duże markety… One mi wcale nie 
przeszkadzały, a były możliwością do konkurowania, 
zdrowego konkurowania.

Jeżeli chodzi o skład produktów na półkach, to 
dobrym adresatem jest sanepid. Jeżeli produkty są 
niejadalne, to po prostu albo ich się nie kupuje, albo 
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(senator R. Dowhan) nie można mówić takich rzeczy. Akurat chciałbym 
się ustosunkować do tego, bo poprawki – aha, może 
pan senator wróci – które pan senator Wcisła złożył, 
to są poprawki, które go po prostu kompromitują, ich 
w ogóle nie można rozpatrywać. Szanowni Państwo, 
zanim się do tego odniosę, jeszcze kilka uwag ogól-
nych.

Pierwsza uwaga ogólna. Ten podatek to nie jest 
podatek od firm zagranicznych, o czym mówił i pan 
przewodniczący Bierecki, i pan minister. To jest po-
datek, który będą płaciły wszystkie firmy mające 
określony próg obrotów, czy to firmy zagraniczne, czy 
to firmy krajowe. Tak się składa, że akurat w bran-
ży spożywczej jest zdecydowana dominacja kapita-
łu zagranicznego, zresztą różnego kapitału, ale już 
w branży odzieżowej – myślę, że jeżeli trzeba będzie, 
to jeszcze pan minister może te dane przedstawić – 
ponad 50% firm to są firmy z kapitałem krajowym 
i one też będą płaciły, w zależności od branż. My tutaj 
w żaden sposób nie angażujemy i nie patrzymy na 
formę własności… może nie tyle na formę własności, 
ile na formę pochodzenia kapitału, czy to jest kapitał 
krajowy, czy to jest kapitał zagraniczny. Więc w ogóle 
wprowadzanie tego elementu jest niepoważne. To jest 
generalnie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 
Gdybyśmy coś takiego zrobili, na pewno przegrali-
byśmy w sądzie europejskim. Nikt czegoś takiego nie 
robi. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Przepraszam, że będę odpowiadał 
obydwu panom senatorom z Platformy. Pan senator 
mówił, żebyśmy wprowadzili to w rozliczeniu rocz-
nym. No, nie możemy tego wprowadzić. Musimy to 
wprowadzić w rozliczeniu miesięcznym dlatego, że 
to byłoby podważone przez Trybunał Konstytucyjny. 
Nie możemy w trakcie danego okresu wprowadzać 
podatku, możemy to zrobić w cyklach miesięcznych, 
no bo to dopiero będzie dotyczyło przyszłych… 
Gdybyśmy wprowadzili w rozliczeniu rocznym, to 
w tym roku ten podatek nie mógłby być wprowadzo-
ny. Tak? To jest kolejna kwestia.

Pan senator Wcisła powiedział, że my tutaj prze-
rzucamy pieniądze z jednego do drugiego… Pan 
porównał to z programem 500+. No, Szanowni 
Państwo, jak można to porównywać? Z tytułu tego 
podatku – dzisiaj pan minister to mówił – za wrze-
sień, październik, listopad, grudzień będzie około 
400 milionów, czyli można powiedzieć, że rocznie to 
będzie 1,2 miliarda, a na program 500+ rocznie da-
jemy około 24 miliardów. To są zupełnie inne kwoty 
i inne wielkości. Tak? To będą jakieś didaskalia we 
wpływach. Pan minister mówił, że rosną wpływy… 
Jakie wpływy najbardziej rosną? No, wpływy z tytułu 
VAT nam rosną w wyniku tego, że cały czas staramy 
się uszczelniać wpływy podatkowe.

I jeszcze do pana senatora Wcisły, którego nie 
ma… Pan senator zgłosił poprawki, które są po prostu 

tem jutro będzie działał. Ale żeby to zweryfikować, 
wyliczyć, zainstalować w sklepach i dostosować po-
trzeba, wydaje mi się, dłuższego czasu. Jest jeszcze 
okres próbny, żeby to zweryfikować, więc chciałbym, 
żeby przedłużyć… chciałbym, żeby ustawa weszła 
w życie od 1 stycznia 2017 r. Byłoby to też zgodne 
z rokiem obrachunkowym, Panie Ministrze, o czym 
nie zdążyłem powiedzieć, bo sobie wypisałem… 
W większości…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Tak, już kończę, ostatnie stwierdzenie. W więk-

szości firm okres obrachunkowy zamyka się rok do 
roku. Oczywiście mogą to być różne okresy, jak wie-
my z prawa gospodarczego, ale 99% firm funkcjonuje 
obrachunkowo między styczniem a grudniem. I żeby 
zacząć też od tego, żeby ten podatek był równy i nie-
zauważalny, można go zmieniać i weryfikować nader 
często… Ale moja poprawka jest taka, żeby naliczanie 
podatku objęło wszystkie punkty sprzedaży detalicz-
nej i żeby stawka wynosiła tyle, ile teraz wynosi na 
Węgrzech, bo Węgrzy przeszli tę drogę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
już minęło 7 minut.)

…czyli 0,1% podatku. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Odrzucenie ustawy to 

nie jest poprawka, Kolego. To nie jest poprawka.)
(Głos z sali: Nie. Poprawka…)
Dziękuję.
I bardzo proszę, zabiera głos pan senator Krzysztof 

Mróz.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja muszę powiedzieć… Mówiąc szczerze, tutaj 

koledzy prosili mnie, żebym nie zabierał głosu, ale ta 
masa rzeczy, którą powiedział pan senator Dowhan 
i pan senator Wcisło, spowodowała, że ja się zaczą-
łem zastanawiać, czy państwo w ogóle czytaliście 
tę ustawę.

(Senator Jerzy Wcisła: Wcisła.)
Wcisła. Przepraszam bardzo.
Ja mam takie pytanie: czy w ogóle państwo czy-

taliście tę ustawę? Bo ilość rzeczy po prostu nie-
prawdziwych, którą państwo powiedzieliście, albo 
świadczy o tym, że nie czytaliście tej ustawy, albo 
świadczy o tym, że generalnie w ogóle nie rozumie-
cie podstawowych pojęć. Przepraszam, że to mówię. 
Zawsze staram się być delikatny. No przepraszam, 
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(senator K. Mróz) (Senator Arkadiusz Grabowski: Pani Marszałek, 
Wysoka Izbo, zabieram głos…)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo! Panowie Senatorowie! Jeśli 

chcecie sobie podyskutować, to proszę to zrobić poza 
salą, bo takie rozmowy bardzo przeszkadzają i sena-
torowi, który zabiera głos, i tym, którzy się przysłu-
chują jego wystąpieniu. Proszę o ciszę.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Moja wypowiedź w dyskusji jest niejako rozwi-

nięciem tego, o co pytałem pana ministra w trakcie 
pytań zadawanych przez senatorów panu ministrowi. 
Chodzi o istotę sprawy, taka ustawa jest jak najbar-
dziej potrzebna, niezbędna i celowa, z tym że ta usta-
wa jest nieprecyzyjna, delikatnie mówiąc. 

Chodzi o art. 3 pkt 4 projektu, gdzie jest mowa 
o sprzedawcy detalicznym rozumianym jako osoba 
fizyczna, prawna, spółka cywilna oraz jednostka or-
ganizacyjna niemająca osobowości prawnej dokonują-
ca sprzedaży detalicznej. Ta definicja nie uwzględnia 
ryzyka opodatkowania przez dzielenie osób prawnych 
na mniejsze podmioty, tak aby osiągany przez nie 
przychód nie przekraczał kwoty przychodu podle-
gającego opodatkowaniu, czyli na poziomie 17 mi-
lionów zł. Ewentualnie może chodzić o to, żeby nie 
przekraczał on…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, 

Panowie Senatorowie, czy mam ogłosić przerwę, 
żebyście mogli sobie porozmawiać? Bo jeśli nie, to 
proszę o opuszczenie sali i dyskutowanie poza nią. 
Dziękuję bardzo.)

…progów skutkujących wyższą stawką podatku. 
Nie obejmuje ona także podmiotów gospodarczych, 
które działają jako grupy kapitałowe złożone z wie-
lu spółek. Na tym polega nieszczelność tej ustawy. 
Tu pojawia się pytanie, czy w wypadku wystąpienia 
wspomnianych działań wystarczająca do ich zwalcza-
nia okaże się klauzula przeciwko unikaniu opodat-
kowania zawarta w art. 119a–l ordynacji podatkowej 
– klauzula, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Jak 
wynika z treści art. 119 c ordynacji podatkowej, spo-
sób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na pod-
stawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że 
nie zostałby zastosowany przez podmiot działający 
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami 
innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecz-
nej z podmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. 
Można sobie jednak łatwo wyobrazić działania… I te 
działania już następują. Podawałem panu ministrowi 
przykład jednej z obecnych grup kapitałowych. No, 

kompromitujące. Po pierwsze, ten podatek dotyczy 
towarów, a więc generalnie nie dotyczy biletów, tak 
że w tym zakresie jego poprawka jest bezprzedmio-
towa. Po drugie, pan senator Wcisła proponuje, aby… 
pan senator mówił, że to obejmuje franczyzę. To nie 
obejmuje franczyzy. To była ta wersja, która była 
dawno… która nigdy nie została… Żadna franczyza 
w to nie wchodzi. W przypadku franczyzy każdy 
podmiot ma innego właściciela, a tutaj jest mowa 
o tym, że właściciel musi być ten sam. A więc to też 
jest bezprzedmiotowa poprawka.

Następna sprawa. Pojawiła się tu chyba – nie pa-
miętam już, który z senatorów o tym mówił – kwestia 
kiosków. Szanowni Państwo, jak państwo wiecie, kio-
ski, zarówno Ruchu, jak i Kolportera, działają w sys-
temie ajencyjnym, każdy podmiot ma NIP. A tutaj 
kwota, można by powiedzieć, wolna od podatku wy-
nosi 17 milionów. Więc żaden kioskarz nie zapłaci 
tego podatku, bo żaden nie osiągnie przychodu na 
poziomie 17 milionów zł w ciągu miesiąca, tak że 
to w ogóle nie dotyczy kioskarzy, że tak się wyrażę.

(Senator Robert Dowhan: Pójdzie inflacja.)
No, na razie mamy deflację, Panie Senatorze, więc 

chciałbym, żebyśmy 17 milionów… Jaka inflacja?
Kolejna kwestia, która została poruszona, to kwe-

stia powierzchni, 40 m2. W ogóle tutaj nie mówimy 
o powierzchni, mówimy o obrocie. I właśnie po to 
wprowadziliśmy tę kwotę 17 milionów zł, żeby gros 
tych drobnych przedsiębiorców nie musiało tego po-
datku płacić. Kto będzie ten podatek płacił? Duże 
sieciówki, bo tylko one, że tak powiem, przekraczają 
swój obrót na poziomie 17 milionów. Żaden polski 
sklep, nawet duży supermarket, jeżeli nie jest zsiecio-
wany, nie osiągnie miesięcznie przychodu 17 milio-
nów zł. W dodatku musiałby być jeszcze zsieciowany 
kapitałowo, bo jeżeli jest zsieciowany we franczyzie, 
to też go ta ustawa nie obowiązuje.

Bardzo bym prosił, żeby pan senator Wcisła wy-
cofał te poprawki, bo one wszystkie są bezprzedmio-
towe i świadczą o tym, że pan senator nie przeczytał 
tej ustawy albo coś tutaj nie zagrało. Tych poprawek, 
Panie Senatorze, w ogóle nie da się wprowadzić.

To samo dotyczy pana Dowhana, który mówił 
o handlu benzyną,. Przecież mówiliśmy, że paliwa 
są wyłączone z tego podatku. Pan przewodniczący 
Bierecki zacytował tu panu konkretny przepis.

Bardzo bym prosił kolegów z Platformy, aby prze-
czytali tę ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Arkadiusza 

Grabowskiego. Proszę, Panie Senatorze.
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(senator A. Grabowski) sieci, że przy ogromnych obrotach, które tutaj mają, 
płacą one bardzo niskie podatki, że handlują w Polsce, 
korzystają z naszych dróg, z opieki państwa polskie-
go, nasza policja ich pilnuje, straż pożarna gasi u nich 
pożary, ale nie płacą za te usługi, które państwo im 
dostarcza. Nie płacą tyle, ile powinni płacić propor-
cjonalnie do obrotów. Różnymi sposobami unikały 
opodatkowania albo dokonywały erozji podstawy 
opodatkowania, albo przerzucały część dochodów 
pod inne jurysdykcje, tam, gdzie można mniej za-
płacić.

Nie tak dawno uczestniczyłem w spotkaniu prze-
wodniczących komisji budżetu i finansów zorgani-
zowanym w Parlamencie Europejskim, kiedy była 
rozmowa o dyrektywie o przeciwdziałaniu unikaniu 
opodatkowania, dyrektywie ATAD. Powiedziałem 
tam, że w Polsce w ostatniej kampanii wyborczej to-
czyła się wielka debata, bo zaobserwowano, że jedna 
z sieci, która bardzo ekspansywnie się rozszerza na 
rynku handlu żywnością, płaci podatki – tak powie-
działem – w Portugalii. Na to Portugalczyk mi po-
wiedział: nie, nie, proszę pana, oni płacą w Holandii. 
Na to Holender, który siedział przy tym samym sto-
liku podczas lunchu, powiedział: otóż nie, oni płacą 
w Luksemburgu. (Wesołość na sali) I taka była ko-
lejność. Więc z takiego poczucia, że tak naprawdę 
te wielkie ponadnarodowe korporacje grają na nosie 
wszystkim państwom, unikają opodatkowania… To 
unikanie opodatkowania jest jak gdyby przypisane 
do tych wielkich korporacji, tak bym powiedział, i na 
końcu te pieniądze zawsze lądują gdzieś pod jakimiś 
palmami, w miejscu, gdzie płaci się najniższy możli-
wy podatek. Stąd dyrektywa o przeciwdziałaniu uni-
kaniu opodatkowania, zgodna z zaleceniami OECD, 
zgodna z jeszcze wcześniejszymi zaleceniami G20, 
która ma doprowadzić do tego, że podatki CIT i PIT 
będą płacone tam, gdzie uzyskuje się przychody. Taki 
jest sens tej dyrektywy.

No więc można by powiedzieć, że ten problem, 
który miała rozwiązać ta ustawa, może być też roz-
wiązany innymi narzędziami. Ja nie twierdzę, że te 
narzędzia zastąpią tę ustawę. Ale chce powiedzieć, że 
ryzyko unikania opodatkowania znacznie się zmniej-
sza. Nie mogę więc się zgodzić z moim kolegą, przed-
mówcą, że ta ustawa będzie łatwo omijana. Otóż nie. 
Państwo polskie jest wyposażone i będzie wyposaża-
ne w skuteczne narzędzia, które będą przeciwdziałały 
temu unikaniu opodatkowania.

No ale skąd tak naprawdę się wziął ten problem? 
Kto wpuścił na polski rynek te zagraniczne sieci han-
dlowe? Kto doprowadził do tego? Pewnie ci, którzy 
mimo że są historykami z wykształcenia, nie czyta-
li historii gospodarczej, nie rozumieją tego, jakimi 
narzędziami wyciąga się korzyści z całych krajów, 
jak funkcjonuje neokolonializm. Otóż te klasyczne 
narzędzia to banki i handel. Imperium brytyjskie sto-

wcześniej była to jedna ze spółek. Ta firma zosta-
ła podzielona. Działania mające na celu uniknięcie 
lub zmniejszenie opodatkowania realizowane są 
pod pozorem innych celów, czyli niejako wpisują się 
w art. 119c. Prawda? Podmioty, które takie działania 
prowadzą, uzasadniają je zwiększeniem efektywności 
sprzedaży, usprawnieniem zarządzania, przekaza-
niem części udziałów pracownikom oraz poprawą 
sposobu motywacji pracowników. Działania te są czę-
stokroć rozłożone w czasie i prawnie skomplikowane. 
Pan minister potwierdził niejako, że będzie docho-
dziło do sporów rozstrzyganych na drodze sądowej. 
Wydaje mi się, że… Moja sugestia na przyszłość, na 
wypadek jakiejś przyszłej nowelizacji tej ustawy, jest 
taka, żeby ten system, że tak powiem, uszczelnić. 
Przywołałem tu jedną ze znanych marek z branży 
AGD i RTV. W czerwcu i lipcu powstało 287 spółek, 
które nazywają się bardzo podobnie i mają jeden pod-
miot właścicielski. Jest to, można powiedzieć, forma 
grupy kapitałowej, która skutecznie ominie zapisy tej 
ustawy. I teraz trzeba by się zastanowić, czy ewentual-
na przyszła nowelizacja nie powinna traktować grup 
kapitałowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
tak samo jak sprzedawców detalicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
No, padło tutaj wiele słów. Mógłbym powiedzieć, 

że podpisuję się pod apelem mojego kolegi z komisji, 
senatora Mroza, że przed debatą warto przeczytać 
ustawę. To naprawdę pomaga i przyczynia się do 
jasności debaty. Rzeczywiście uniknęlibyśmy tutaj 
wielu niepotrzebnych wystąpień, gdyby się do tego 
apelu zastosowano. Tak więc przyłączam się do niego 
i mam nadzieję, że następne dyskusje, przynajmniej 
te o podatkach, będą poprzedzone lekturą ustaw.

Chciałbym przypomnieć źródła tej ustawy. 
Dlaczego wprowadza się ten podatek? Z czego się 
to wzięło? Ano wzięło się to z ogromnej dyskusji 
publicznej na temat pozycji zagranicznych sieci han-
dlowych w Polsce. To z tego się to wzięło. No, głównie 
chodzi o handel żywnością. Można powiedzieć, że 
owocem tej dyskusji, tych wszystkich rozmów i pu-
blikacji jest ta właśnie ustawa. Przecież musi ona do-
tyczyć wszystkich handlowców, niezależnie od kraju 
pochodzenia kapitału.

Apele o ten podatek wynikały z obserwacji, które 
poczynili przecież konkurenci tych zagranicznych 
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(senator G. Bierecki) Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: senator Jerzy Wcisła, senator Jan 
Rulewski, senator Robert Dowhan.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
Panie Ministrze? Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo krótko odnieść się do kilku 

kwestii. Pytanie pana senatora Grabowskiego doty-
czyło tego, dlaczego ta definicja nie została rozszerzo-
na o grupy kapitałowe. Otóż tak jak mówiłem w swo-
jej pierwszej wypowiedzi, bo powstałoby naprawdę 
bardzo trudne do użycia w praktyce dzielenie kwoty 
wolnej. To spowodowałoby, że wielu przedsiębior-
ców musiałoby ten podatek płacić bez jakiegokolwiek 
zwolnienia. To był argument za tym, żeby ta definicja, 
która zresztą była trudna do sformułowania, została 
pominięta i żeby pozostać przy tym poziomie, który 
został zapisany w naszej ustawie.

Padło też pytanie, na które pragnę teraz odpo-
wiedzieć, dotyczące tego, jaki wolumen sprzedaży 
detalicznej w Polsce zostanie objęty tym podatkiem. 
Otóż on ogółem wynosi około 600 miliardów zł, a po-
datkiem w myśl przepisów tej ustawy zostanie objęte 
25% tego wolumenu.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pytania doty-
czące funkcjonowania zwolnienia, rozróżnienia oso-
by, która kupuje na użytek prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, albo konsumenta, to mamy zapis: 
„wyłączone z katalogu podmiotów uznawanych za 
konsumentów, w myśl projektowanej ustawy, będą 
osoby (przedsiębiorcy), dla których sprzedaż doku-
mentowana będzie fakturą VAT zawierającą numer 
identyfikacji podatkowej (NIP). Zgodnie z art. 106e 
ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług jed-
nym z elementów prawidłowo wystawionej faktury 
VAT jest, co do zasady, numer, za pomocą którego 
nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, 
pod którym otrzymał on towary lub usługi. Oznacza 
to, że w zależności od statusu nabywcy i jego rezy-
dencji podatkowej będzie to albo NIP (numer podat-
kowy, pod którym nabywca jest zidentyfikowany dla 
celów podatku), albo numer podatkowy innego pań-
stwa członkowskiego”. I dalej: „Z powyższego wy-
nika, że NIP nabywcy zawiera jedynie faktura VAT 
wystawiona na rzecz zidentyfikowanego podatnika 
podatku VAT”. Przedsiębiorca ma portal podatkowy 
i może sprawdzić, czy nabywca produktu występuje 
jako osoba, która jest płatnikiem VAT, jako osoba, 

sowało te 2 narzędzia konsekwentnie i w ten sposób 
czerpało korzyści z narodów, które opanowało. Teraz 
nie trzeba wysyłać żołnierzy, ta ekspansja odbywa się 
pod hasłami globalizacji, te rynki są zdobywane. Ale 
ktoś wspiera tę ekspansję.

Otóż, proszę państwa, ja chcę przypomnieć – pew-
nie czytaliście o tym, ale pamięć ludzka jest krótka – że 
za sukcesem np. Lidla i Kauflandu w Polsce i w Europie 
Środkowej stoją pieniądze Banku Światowego, stoją 
pieniądze EBOiR. Oni dostali ponad 1 miliard dolarów 
tanich kredytów na ekspansję w Europie Środkowo-
Wschodniej, na przejęcie tego rynku. No, w przypadku 
Banku Światowego to jest bardzo dziwne działanie. 
To International Finance Corporation udzieliła tych 
kredytów. 1 dolar z Banku Światowego czy z EBOiR 
przyciąga 4–5 dolarów z innych instytucji, prywat-
nych, ponieważ daje wielką wiarygodność takiemu 
projektowi. W przypadku EBOiR to w ogóle jest 
rzecz niesłychana. Otóż, proszę państwa, w EBOiR 
jest tak, że żeby taki kredyt został udzielony… EBOiR 
– Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Tak? To 
państwa decydują, rządy decydują… Otóż żeby został 
udzielony taki kredyt z EBOiR, musiał się na to zgo-
dzić polski przedstawiciel w tym banku. Przypomnę 
państwu, kto był polskimi przedstawicielami w tym 
banku. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jan Krzysztof 
Bielecki i Kazimierz Marcinkiewicz – chyba w takiej 
kolejności tam zasiadali. Tak więc oni się musieli na 
to zgodzić. Powiem więcej, musiał się na to zgodzić 
polski minister finansów, ponieważ sprzeciw kraju, 
w którym mają być wykorzystane te środki, blokuje ten 
kredyt. Jeśli byłby sprzeciw, nie byłoby tego kredytu. 
No więc można powiedzieć, że poprzednie władze 
Rzeczypospolitej zgadzały się, wspierały, ułatwiały 
finansowanie ekspansji zagranicznych sieci handlo-
wych w Polsce, przyczyniając się do gwałtownego 
zmniejszenia liczby polskich sklepów i wzrostu bez-
robocia wśród osób, które trudniły się tym zajęciem. 
Proszę państwa, to, co my teraz robimy, to naprawia-
nie Rzeczypospolitej. Ja jestem przekonany, że pan 
minister finansów tego rządu nigdy by się nie zgodził 
na tego typu projekt rozwojowy, na taką „pomoc” dla 
Polski, na jaką zgadzali się jego poprzednicy. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan Czesław Ryszka 

i pan Robert Mamątow złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(sekretarz stanu W. Janczyk) nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia po-
stępowania na podstawie art. 145 §1 pkt 4 kodeksu 
postępowania administracyjnego. Ponadto do czasu 
ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
nie będą wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę 
dla innych inwestycji, a toczące się w tych sprawach 
postępowania będą podlegały zawieszeniu do czasu 
ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Zgodnie z nowelizacją podmioty zarządzające 
sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie 
kolizji przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii 
kolejowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki 
Akcyjnej, zwanej dalej PLK SA, lub właściwej jed-
nostki samorządu terytorialnego. Brak uzgodnienia 
w tym terminie oznacza zgodę na usunięcie kolizji 
w sposób i na warunkach zaproponowanych przez 
PLK SA lub właściwe jednostki samorządu teryto-
rialnego. Ustawa umożliwia zrzeczenie się przez 
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorial-
nego prawa do odszkodowania za nieruchomości 
będące ich własnością, jeżeli przemawia za tym 
interes społeczny lub gospodarczy. Oświadczenie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności może 
być złożone jedynie do czasu wydania ostatecznej 
decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Ustawa wydłuża termin przygotowania sprawoz-
dania z wykonania planu realizacji programu wielo-
letniego z końca marca na koniec maja każdego roku 
i wprowadza obowiązek jego publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę 
ministra właściwego do spraw transportu. Przyjęcie 
przez Radę Ministrów tego sprawozdania będzie sta-
nowiło jednocześnie jego autoryzację.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące ogra-
niczenia zakazu zadrzewiania i zakrzewiania w od-
ległości do 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. 
Starostwo po uzgodnieniu z właściwym zarządcą in-
frastruktury kolejowej będzie mogło ograniczyć ten 
zakaz pod warunkiem, że nie powoduje to zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, proszę 

państwa.)
…i nie zakłóca działania urządzeń służących do 

prowadzenia ruchu.
Na posiedzeniu 2 połączonych komisji w dniu 

19 lipca 2016 r. byli przedstawiciele rządu w osobach 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego i dyrektora 
departamentu w Ministerstwie Rozwoju Tomasza 
Pisuli, i obaj byli ze współpracownikami. Był również 
obecny prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej 
Ziółkowski wraz ze współpracownikami i pełnomoc-

która w sposób uprawniony może posługiwać się 
numerem identyfikacji podatkowej w celu pobrania 
faktury dokumentującej sprzedaż jako osoba prowa-
dząca działalność gospodarczą. 

Dziękuję bardzo jeszcze raz i proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 238, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 238 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dwóch 

połączonych komisji, to jest Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, o ustawie o zmianie usta-
wy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2016 r.

Celem regulacji jest wprowadzenie do systemu 
rozwiązań dotyczących uproszczenia oraz przyśpie-
szenia prac związanych z przygotowaniem oraz wyko-
nywaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. 
Ustawa przewiduje, że w przypadku zbycia własności 
lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji linii kolejowej nabywca i zbywca są zo-
bowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie 
danych nowego właściciela lub użytkownika wie-
czystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak tego 
zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału 
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 235, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 235 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Andrzeja Kamińskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dotyczących posel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie 
– druk nr 235. 

Ustawa ta, przyjęta jednogłośnie 443 głosami 
posłów na dwudziestym drugim posiedzeniu Sejmu 
6 lipca br., ma na celu podwyższenie nagród pienięż-
nych za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawanych 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie dotyczy art. 34 
ust. 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., na 
podstawie której minister do spraw kultury fizycznej 
może przyznać ze środków budżetu państwa, z czę-
ści 25 „Kultura fizyczna”, której jest dysponentem, 
nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych 
za wybitne osiągnięcia sportowe. Podstawę ustalania 
wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2 tysią-
ce 300 zł, przy czym jej wysokość nie może obecnie 
przekroczyć 14-krotności tej kwoty, czyli 32 tysięcy 
200 zł. Jest to kwota zbyt niska, aby w sposób na-
leżyty uhonorować wybitne osiągnięcia sportowe, 
jakim niewątpliwie jest zdobycie medalu na igrzy-
skach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich czy 
igrzyskach głuchych.

W związku z tym proponuje się określenie mak-
symalnej wysokości nagród na poziomie 35-krotności 
niezmienionej kwoty bazowej, czyli 2 tysięcy 300 zł, 
co daje maksymalną kwotę 80 tysięcy 500 zł. Tak 
określona wysokość nagród przyznawanych spor-
towcom za zdobycie medali na najważniejszych 
imprezach sportowych pozwoli na znacznie lepsze 
uhonorowanie zawodników.

Proponowana zmiana jest kompromisem między 
uwarunkowaniami uzasadniającymi zmianę a realia-
mi budżetowymi.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, zawarte 
w rozporządzeniu ministra sportu i turystyki, okre-
ślające rodzaj wyróżnień i wysokość nagród pienięż-
nych w zależności od osiągniecia sportowego oraz 
szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i nagród, 
uwzględniające sposób i termin ich wypłacania, także 
międzynarodowy lub krajowy wymiar osiągnięcia 
sportowego, zgodnie z nowelizacją zachowują moc do 
dnia wejścia w życie nowych przepisów, jednak nie 

nik zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Arnold 
Bresch ze współpracownikami.

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Połączone komi-
sje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głoso-
wało 9 senatorów, przeciwko było 5 senatorów, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Tak jak powiedziałem, w imie-
niu połączonych komisji rekomenduję Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest na sali pan minister Tomasz Żuchowski, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa.

Czy pan minister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Tomasz Żuchowski: Pan senator już 
wszystko powiedział.)

Pan senator już wszystko powiedział. Dobrze.
(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Panie 

Ministrze.)
(Oklaski)
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…
(Senator Władysław Komarnicki: Nie ma.)
Proszę mi nie pomagać w prowadzeniu obrad.
(Senator Jan Rulewski: To nie ja tym razem.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś się zapisał? Nie.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie.
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) Ja króciutko. Projekt ustawy został wniesiony 
przez grupę posłów i ministerstwo sportu z wielką 
radością przyjmuje tę nowelizację. Na razie stać nas 
na to. Planujemy wydać na to niecałe 2 miliony zł 
w ramach posiadanego budżetu. 

Obyśmy mieli grad medali i w razie czego uru-
chamiali rezerwę budżetową, gdyby nam zabrakło 
pieniędzy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Ja oczywiście chciałbym, żeby brakło pieniędzy, 

bo cieszymy się z medali. Oby ich było jak najwięcej.
Ja chciałbym nieco doprecyzować pytanie, po-

nieważ pan senator, odpowiadając, trochę się zawa-
hał. Czy jeżeli np. w drużynowym pucharze świata 
drużyna żużlowa zdobędzie złoty medal i minister 
będzie chciał, bo to jest wola ministra, dać nagrodę, 
a to nie jest sport olimpijski, to ta nagroda może być 
przyznana? Mówię „może”, bo nie musi. Chciałbym 
prosić o odpowiedź na to pytanie, które próbowałem 
zadać. Czy dotyczy to tylko katalogu dyscyplin olim-
pijskich i paraolimpijskich?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jarosław Stawiarski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! To dotyczy dys-

cyplin olimpijskich, ale minister zawsze może dać 
nagrodę, teoretycznie istnieje taka możliwość. A ta 
nowela dotyczy dyscyplin olimpijskich.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Właśnie, to zmienia postać rzeczy, ja o to pytałem.
(Senator Stanisław Kogut: …Już dobrze.)

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu wnosi do Senatu o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Wynik głosowania był jednoznacz-
ny: 8 głosów za, czyli jednomyślnie. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Oczywiście będziemy głosować za, bo to jest waż-

na, prestiżowa ustawa.
Mam pytanie. Czy te nagrody dotyczą tylko osób, 

które uprawiają dyscypliny olimpijskie, czy też w ten 
sposób może być wyróżniona osoba lub zespół, któ-
re reprezentują dyscyplinę nienależącą do katalogu 
dyscyplin olimpijskich?

Senator Andrzej Kamiński:
Jeżeli dobrze rozumiem, to zgodnie z rozporzą-

dzeniem… Przepraszam, nie z rozporządzeniem. 
Zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 r. w ten sposób 
mogą być również wyróżniani inni zawodnicy, nie 
tylko uprawiający dyscypliny olimpijskie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych. Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami pan minister Jarosław Stawiarski, se-

kretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jarosław Stawiarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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(senator R. Dowhan) do czego, ponieważ z brzmienia ustawy, z art. 34 – 
mam tutaj materiał porównawczy, 4 ustępy w pełnym 
brzmieniu – nie wynika, że jest to ograniczone do 
sportów olimpijskich. Z czego wynika to ograniczenie 
do sportów olimpijskich, o którym pan minister mó-
wił? Czy ono nie wynika czasami z rozporządzenia?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jarosław Stawiarski:
Wysoki Senacie! Pani Marszałek!
To wszystko jest regulowane właśnie – tak jak pan 

senator powiedział – stosownym rozporządzeniem 
ministra sportu i turystyki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Panie Ministrze, w imieniu środowiska sporto-

wego bardzo dziękuję za tę nowelizację ustawy. Nie 
będę składał poprawki, dlatego że zostanie odrzucona 
– tak myślę – a nawet jeśli zostałaby przyjęta, to Sejm 
zebrałby się już po terminie, w którym musiałaby ona 
wejść w życie. Uważam, że – trzymam pana za słowo 
– będzie można to doprecyzować. Jest to też ważne 
w przypadku sportu, który jest mi bliski, sportu, któ-
ry niedawno na Stadionie Narodowym zgromadził 
50 tysięcy ludzi, a w mediach takie zawody są teraz 
oglądane przez kilkusettysięczną widownię. Polacy 
za chwilę startują w Drużynowym Pucharze Świata. 
Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wielo-
krotnie gościł w pałacu zawodników żużlowych, ale 
też wielokrotnie ich nagradzał, chociażby przyznając 
im odznaczenia. Miałem okazję rozmawiać podczas 
jednej z wizyt w Zielonej Górze ze świętej pamięci 
prezydentem i muszę państwu powiedzieć, że byłem 
pod dużym wrażeniem jego wiedzy właśnie na temat 
tego sportu. Nie wiedziałem, że pan prezydent był 
fanem tego sportu i naprawdę dużo o nim wiedział. 
Żałuję tylko, że nie udało nam się spotkać na stadio-
nie żużlowym, bo zapraszałem pana prezydenta, by 
nas odwiedził, oczywiście korzystając z możliwości 
czasowych, których głowa państwa zawsze ma bar-
dzo mało. Chciałbym, Panie Ministrze, jeżeli można, 
wrócić do tego tematu po przerwie wakacyjnej.

Życzę, tak jak powiedziałem, aby tych pieniędzy 
panu brakło, bo kibicujemy Polakom i chcemy, aby 

Tak, Panie Senatorze Kogut, to jest ważne.
(Senator Stanisław Kogut: Ja wiem, że jesteś pre-

zesem klubu żużlowego.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pan senator za-

daje pytanie? Bardzo proszę.)
Tak, ja chcę zadać pytanie, ale gdy inni senatoro-

wie wchodzą w słowo…
Czy nie uważa pan minister za zasadne, aby korzy-

stając z okazji, że jesteśmy w trakcie procedowania 
nad tą ustawą, złożyć stosowną poprawkę, tak by 
nie było później wątpliwości co do treści artykułu? 
Pytam, bo to tak wprost z ustawy, z tego art. 34 nie 
wynika. Pan mówi, że minister zawsze może, a ten 
przepis opiera się na katalogu dyscyplin olimpijskich. 
Czy nie uważa pan minister za stosowne, by, korzy-
stając z okazji, że jesteśmy w trakcie procedowania 
nad tą ustawą – jestem skłonny złożyć taką poprawkę, 
mam ją przygotowaną – dopisać „oraz innych dyscy-
plin”? Chociażby ze względu na ich popularność… 
Żeby nie było tak, że w przypadku jakiejś egzotycznej 
dyscypliny będą zasypywać podaniami o nagrodę, 
a minister i tak albo ją przyzna, albo jej nie przyzna. 
Czy nie uważa pan za stosowne, byśmy, korzystając 
z okazji, szybko złożyli poprawkę…

Wicemarszałek Maria Koc: 
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Robert Dowhan: …i dopisać również inne 

dyscypliny?)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jarosław Stawiarski:
Odpowiem w tej chwili bardzo szybko: nie uwa-

żam tego za stosowne. Z jednej przyczyny, Pani 
Marszałek, Wysoki Senacie: chcemy zdążyć z roz-
porządzeniem do 4 sierpnia, żeby to rozporządzenie, 
które zwiększa stawki nagród za medale, obowiązy-
wało w tym momencie, na igrzyskach olimpijskich. 
Po prostu nie wyrobilibyśmy się czasowo. A w nieda-
lekiej przyszłości można o tym pomyśleć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan profesor Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Ministrze, mam pewne pytanie. Pan sena-

tor Dowhan chce składać poprawkę, ale nie wiemy 
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(senator R. Dowhan) Muszę powiedzieć tak: sport wyczynowy jest 
bardzo ważny. Jako przewodniczący Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, a także jako wychowawca młodzie-
ży… Zawsze bliski był mi sport powszechny, który 
poprawia kondycję zdrowotną i ma wpływ na wy-
chowanie. Dużo mówiliśmy tu wczoraj o profilaktyce 
związanej z nikotyną, a sport jest tu jednym z waż-
nych elementów. Istnieje bezpośrednie przełożenie 
sportu wyczynowego na sport powszechny, ponieważ 
po wielkich sukcesach – pamiętamy Szurkowskiego 
czy Małysza – młodzież od razu rzuca się w sportowe 
szranki.

Bardzo się cieszę, że jest taka ustawa, ponieważ 
jest to ważny element wpływania, motywowania czy 
też honorowania – to również jest ważne, fakt, że my 
to wszystko doceniamy. Jest to także promocja Polski, 
zwiększenie prestiżu Polski w świecie. Jest tu wiele 
ważnych aspektów, dlatego bardzo się cieszymy z tej 
ustawy i dziękujemy za nią. Jako przewodniczący 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu gorąco ją popieram. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 241, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 241 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Andrzeja Wojtyłę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Wojtyła:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o sporcie zmierza do wpro-

wadzenia krajowych rozwiązań dotyczących stano-
wienia i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczą-
cych dopingu w sporcie w sposób zgodny z zasadami 
Światowego Kodeksu Antydopingowego, do któ-
rych przestrzegania zobowiązuje nas art. 4 ust. 1 
Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu 
w sporcie.

Co zakłada projekt? Otóż projekt zakłada rozsze-
rzenie pojęcia dopingu, zgodnie z kodeksem, o współ-
pracę z osobami, które wcześniej miały kontakt… 
które zostały zawieszone za doping.

Mazurek zawsze wybrzmiewał przy każdej okazji, 
także sportowej.

Z racji braku czasu nie dopytywałem o to, dlacze-
go akurat takie wskaźniki państwo przyjęli. Uważam, 
że zawodnicy, którzy osiągają dobre wyniki, powinni 
być też dobrze nagradzani. Tego nie można, medalu, 
przełożyć na finanse, dlatego że zawodnik, który tre-
nuje, tak naprawdę nie ma możliwości robienia czegoś 
innego. Żeby mieć dzisiaj dobre wyniki w sporcie, 
trzeba mu się poświęcić, trzeba od rana do wieczora 
myśleć tylko o tym, pilnować się, jeżeli chodzi o zdro-
wy tryb życia, o treningi, o całą tę obudowę sportu. 
Naprawdę warto nagradzać ludzi, którzy dają nam 
dużo satysfakcji, bo kiedy grają Polacy z orzełkiem 
na piersi czy też zdobywają laury w dyscyplinach 
indywidualnych – a teraz, przed igrzyskami, wszy-
scy im kibicujemy… Tak że bardzo dziękuję za to, 
że zostaną wyróżnieni. Na pewno będzie to jakaś 
motywacja, choć myślę, że motywacją zawsze jest 
dobry wynik sportowy. Byłem czynnym sportowcem 
i wiem, ile wysiłku i poświęcenia to wszystko kosztu-
je. A uprawianie sportu prowadzi czasami do różnych 
powikłań, a nawet kalectwa. Nie zawsze kończy się 
to sukcesami. Później, jak sami wiemy, sportowcy 
są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Może przy 
okazji – widzę, że pan minister jest w to wszystko 
zaangażowany – warto byłoby pomyśleć o tych, któ-
rzy ulegli kontuzjom i wypadkom, przyjrzeć się ich 
sytuacji, być może powołać jakiś specjalny fundusz 
albo ufundować jakieś specjalne stypendia. Wiem, 
że to funkcjonuje, ale nie w takim zakresie, jak by 
się nam wydawało. Bardzo dziękuję. Oczywiście po-
przemy tę ustawę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę. Pan profesor Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Bardzo krótko, bo jest późno. Wszystkie sporty 

są ważne, nie tylko żużel. Ja muszę powiedzieć, że 
na posiedzeniu komisji dyskutowaliśmy nad wątkiem 
łatwych i trudnych dyscyplin. To znaczy są takie dys-
cypliny, w których łatwiej jest o złote medale, i dyscy-
pliny, w których jest o nie trudniej. Pojawił się głos, że 
to się zmienia, bo jeżeli większość zainteresowanych 
kieruje się w stronę łatwych dyscyplin, to w trudnych 
dyscyplinach łatwiej jest zdobywać medale, bo jest 
mniejsza konkurencja. To są bardzo ciekawe, szerokie 
zagadnienia.
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(senator sprawozdawca A. Wojtyła) Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jarosław Stawiarski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście z Ukrainy – jeszcze jedna pani została…
Senator doktor Wojtyła w zasadzie wszystko już 

powiedział. Ja bym tylko chciał wygłosić króciutki 
komentarz.

To, co teraz dzieje się w światowym sporcie, 
świadczy o tym, że te rozwiązania są rozwiąza-
niami właściwymi, że każdy kraj powinien ogra-
niczyć swoją jak gdyby suwerenność, jeśli chodzi 
o karanie zawodników, na rzecz organizacji, które 
będą doświadczały niezależności. Bo ja przypomnę 
– tu pan senator nie powiedział o tej organizacji, 
która ma siedzibę w Montrealu – że jest WADA, 
czyli Światowa Agencja Antydopingowa. To jest 
takie państwo w państwie, powołane kiedyś przez 
MKOl, a w tej chwili jest to prywatna fundacja, 
w której udziały mają MKOl i inne podmioty. Ona 
jest jak gdyby głównym regulatorem. Raport pana 
McLarena dla Światowej Agencji Antydopingowej, 
w którym stwierdzono o tych wielkich dopingowych 
aferach, że w Soczi praktycznie 90% sportowców 
rosyjskich było poddane nieuczciwym praktykom 
– bo tak stwierdzono w raporcie McLarena – i to, 
co teraz wydarzyło się przed sądem arbitrażowym 
w Lozannie, świadczy o tym, że niestety trzeba 
wzmóc… I nowela naszej ustawy o sporcie powo-
duje, że Komisja do Zwalczania Dopingu niedługo 
będzie tak naprawdę zamieniona na Polską Agencję 
Antydopingową. Dwukrotny arbitraż w tej komisji, 
a później ewentualne odwołanie się do międzynaro-
dowego arbitrażu w Lozannie będą jedyną zobiek-
tywizowaną instytucją, która będzie mogła karać 
sportowców biorących udział w nieuczciwych prak-
tykach. Do tej pory związki sportowe, które karały, 
Drodzy Dostojni Senatorowie, często były bardzo 
pobłażliwe. I teraz związki już nic nie będą miały do 
karania czy do stanowienia reguł dyscyplinarnych. 
I proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej noweli, mimo 
że, tak jak powiedział senator sprawozdawca, ona jak 
gdyby trochę ogranicza naszą suwerenność. Ale tu 
nie chodzi o suwerenność w zakresie prawa do ka-
rania polskich sportowców. Sportowcy to jest jedna 
wielka międzynarodowa rodzina i instytucje wyspe-
cjalizowane, jaką jest niewątpliwie WADA, walczą 
o czystość w sporcie, o fair play, o idee couberti-
nowskie. Dziękuję i proszę o przyjęcie tej noweli.

Dyskusja dotyczyła nieostrości stwierdzeń za-
wartych w nowelizacji. Kwestionowano na przykład 
skuteczność egzekwowania… krytykowano zapis 
o „usiłowaniu użycia przez zawodnika substancji 
zabronionej lub metody zabronionej”. Wyjaśnienia 
pana ministra i przedstawicieli Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego szły w tym kierunku, że takie stwier-
dzenia występują w kodeksie światowym i w polskim 
kodeksie karnym. To wyjaśnienie usatysfakcjonowało 
członków komisji.

Następną zmianą jest wyłączenie stanowienia i re-
alizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu 
spod wyłącznego uprawnienia Polskiego Związku 
Sportowego i przekazanie tych zadań Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dotychczas od-
powiedzialne za to były polskie związku sportowe 
i musiały przejąć te zapisy do swojego porządku 
prawnego, a tylko 50% związków to zrobiło, ponie-
waż muszą to przyjąć na walnych zgromadzeniach, 
tymczasem walne zgromadzenia odbywają się rzadko, 
w związku z czym zgodnie ze Światowym Kodeksem 
Antydopingowym przekazuje się to Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Dyskusja dotyczyła również stwierdzeń zawartych 
w art. 13 ust. 5, że związek uznaje i respektuje reguły 
narzucone z zewnątrz, czyli przez Światowy Kodeks 
Antydopingowy, mianowicie mówiono, że to jest jakby 
ograniczenie suwerenności. Dyskusja i odpowiedzi 
szły w tym kierunku, że związki sportowe są organi-
zacjami pozarządowymi, poza tym Polska była jednym 
z sygnatariuszy kodeksu antydopingowego, który zo-
stał przyjęty na konwencji antydopingowej w Paryżu, 
w związku z tym, aby uczestniczyć w zawodach, musi 
tego kodeksu przestrzegać. I podpisanie tego kodeksu 
przez Polskę jest dobrowolne. Te wyjaśnienia wystar-
czyły członkom komisji i komisja rekomenduje przy-
jęcie nowelizacji bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja pragnę powitać młodzież z Ukrainy, która przy-

słuchuje się naszym obradom. Witamy was bardzo 
serdecznie.

(Głos z sali: Z Ukrainy?)
Z Ukrainy, tak. Powitajmy młodzież oklaskami. 

(Oklaski)
To już jest kolejna grupa, która odwiedza salę ple-

narną i przysłuchuje się naszym obradom.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę zgłoszeń.
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oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

mencie nazwanym książką pt. „Zajedźmy kobyłę 
historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” również 
się żali: „Nasza demokracja jest wciąż podmino-
wana przez społeczne rozdarcie. Jej mieszkańcy 
odpowiadają: to wasze dobro jest naszą krzywdą”. 
Dalej mówi, że ta wolność nie jest „za to”, lecz mimo 
to… Ale powiada, że to jest fałszywa teza. A da-
lej powiada, że bez wolności i bez braterstwa jest 
ona niepewnym darem. Tak. Jeśli się weźmie pod 
uwagę żale i oczekiwania różnych ludzi – i tych, 
co skorzystali z owoców wolności, i tych, którzy 
nie doczekali, i tych, którzy są biernymi uczestni-
kami, i tych, którzy nie oczekują wprost uznania – 
to można powiedzieć, że rzeczywiście demokracja 
może oznaczać, że wystrzegła się braterstwa… Bo 
moja ustawa… nasza ustawa powinna się kończyć 
uchwałą, a po niej już tylko powinny powstawać 
fundacje, ludzka cierpliwość… Powinno być ludzkie 
uznanie, które by lepiej usatysfakcjonowało plony 
tej walki. Niestety, tak się nie stało. Dlatego wy-
stępuję teraz w imieniu trzech komisji – Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – jako 
notariusz żalów i prośby o pomoc, pomoc dla tych, 
dla których od 60 lat nie znaleźliśmy skutecznej 
formuły uznania i usatysfakcjonowania, a nawet 
pomocy.

Owe 3 komisje pochyliły się nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy, która weszła pod obrady Senatu 
w poprzedniej kadencji. I mimo wywieranej presji, 
w tym finansowej, a nawet, bym powiedział, złośli-
wości, zacietrzewienia, Senat uchwalił ustawę o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych. Dziś, po 
prawie roku funkcjonowania tej ustawy, 3 komisje 
uznały, że wymaga ona korekty. Wymaga ona korekty 
ze względu na skromność przeznaczonych na te cele 
środków z budżetu państwa. Wymaga ona korekty 
również o to, o co wnosiły środowiska opozycyjne, 
czyli chodzi o to, żeby ona nie miała tylko charakteru 
materialnego, ale żeby była w niej zaakcentowana 
godność.

Oczywiście komisje jako instytucje prawa mu-
siały działać na płaszczyźnie paru uwarunkowań. 
Nadal jeszcze znajdujemy się w sytuacji państwa na 
dorobku. Nadal jeszcze nie tylko te osoby, których 
przedstawiciele są tu obecni, ale również kombatan-
ci walk okresu II wojny światowej i późniejszego, 
bo ustawa o tych ludziach mówi, nie doczekali się 
właściwego uznania i usatysfakcjonowania. Choć 
podejmowano różne próby, to próby te, przyznajmy, 
były okazjonalne i w związku z tym nie tworzyły 
pewnego systemu, a i sama ustawa kombatancka, jak 
wiadomo, jest spod znaku peerelu i też musiała być 
wielokrotnie korygowana.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuje, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 59, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 59 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Dostrzegam obecność przedstawicieli opozy-

cji, wybitnych wojowników o wolność i demokra-
cję w naszym kraju. Znajdujemy się w Senacie, 
w miejscu refleksji i będziemy omawiali temat 
wielki, będziemy mówili o wielkiej sprawie, o wal-
ce o niepodległość i o wielkich ludziach, którzy 
się do tego przyczynili i przyczynili się skutecznie. 
Nie sposób ulec refleksji, że zamiast tej ustawy, za-
miast tego sprawozdania powinniśmy się przenieść 
o 30 lat wstecz, by podjąć uchwałę, a nie przyjąć 
ustawę, by podjąć uchwałę o tym, jak ta walka… 
jak ci ludzie osiągnęli sukces w postaci III RP czy 
też wolnej i niepodległej Polski. Tak się nie stało. 
Wielu z tego tytułu ubolewa. Ubolewa nad tym m.in. 
człowiek – również nieobecny tutaj – który mocno 
stąpał po ziemi, który chyba najwięcej z nas odwie-
dził komunistycznych kazamat, Karol Modzelewski. 
W swoim ostatnim wspomnieniu, w niejako testa-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) a jeśli chodzi o formę okresową, to do 6 miesięcy, 
w wysokości jednej najniższej emerytury.

Komisje na wniosek organizacji kombatanckiej 
uznały, że pobyt w więzieniach lub ośrodkach od-
osobnienia powinien być zaliczany do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych w wymiarze podwój-
nym.

Kolejna zmiana, piąta. Komisje uznały, że 
mogą się zdarzać, i na pewno się zdarzają takie 
sytuacje, które owszem w ramach tej pomocy 
mogą podnieść sytuację materialną tych środo-
wisk, ale przecież nawet połowa minimalnej eme-
rytury wzmocniona jednorazowym i doraźnym 
świadczeniem nie przybliża dochodów niektórych 
z tych osób, które działały intensywnie w ukry-
ciu, a być może nawet nie były prześladowane, do 
poziomu choćby najniższej emerytury, bo takie 
osoby otrzymywałyby w sumie zaledwie 440 zł. 
Wobec tego komisje uznały, że… zobowiązały 
szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – choć obowiązek ten nie do 
końca sformułowano – żeby to on występował do 
prezesa Rady Ministrów o przyznanie świadczeń 
osobom uprawnionym. A to jest o tyle korzystne 
rozwiązanie, że premier ma większe możliwości, 
jeśli chodzi o przyznanie takiego świadczenia, 
jego wysokość i tytuł.

Następnie zmianie ulega zawarta w poprzedniej 
ustawie formuła, że samorząd może udzielać dalszej 
pomocy w zakresie spraw socjalnych, kulturalnych, 
mieszkaniowych, komunikacyjnych, o czym za chwi-
lę, na formułę: „samorząd udziela”. Daje to możliwość 
przede wszystkim organizacjom, ale też indywidual-
nym osobom zwracania się wprost do samorządów 
o udzielenie takiej pomocy.

Dalej, na wniosek, jak rozumiem, Urzędu do 
Spraw Kombatantów… w celu zbliżenia sytuacji tych 
osób do sytuacji kombatantów, urząd zaproponował, 
a komisje zgodnie przyjęły poprawkę, aby wobec tych 
osób miały miejsce ulgi komunikacyjne w środkach 
komunikacji krajowej. Jak wcześniej powiedziałem, 
jeśli chodzi o lokalną komunikację, jest to uzależ-
nione od współpracy czy współdziałania, czy woli 
samorządu terytorialnego.

Komisje wnoszą również, aby usytuowanie zespo-
łów konsultacyjnych było przy wojewodzie, a nie, jak 
to było w poprzednim brzmieniu, przy marszałku, 
właściwie przy marszałku województwa.

Nową instytucją tej ustawy jest powoływana 
przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Rada do Spraw Działaczy Opozycji 
Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych 
z Powodów Politycznych, jako organu konsultacyjne-
go i jako organu dialogu, jako organu, który będzie 
miał za zadanie również analizowanie sytuacji ma-
terialnej wspomnianych środowisk.

Ale w końcu prawie zgodnie komisje dopraco-
wały się sprawozdania, które mam zaszczyt przed-
stawić. Komisje uznały, że ustawa, która została 
uchwalona w poprzedniej kadencji Sejmu, jest do-
brym tworzywem do zmian. Jak powiadam, zmiany 
dotyczą zarówno zagadnień wsparcia materialnego, 
jak i spraw związanych z uznaniem godności tych 
ludzi oraz, co już może mniej ważne, przybliżają tę 
specustawę do ustawy o kombatantach. Dodam, że 
jeśli chodzi o procedury, to prace komisji odbywały 
się w sytuacji pełnego spełnienia warunków, tzn. 
przy częstej i zauważalnej obecności środowisk 
opozycyjnych, przy dużej aktywności urzędu do 
spraw kombatantów, ministerstwa pracy, towarzy-
szyło im też zainteresowanie mediów. Nadto do-
datkowo utworzono grupę roboczą, żeby te różne 
wnioski z różnych dziedzin, różnie postrzegana 
rzeczywistość – żeby to wszystko zostało ujęte 
w tej ustawie.

Komisje proponują kilka poprawek. Nie przedsta-
wię wszystkich, bo niektóre mają charakter procedu-
ralny lub stylistyczny.

W zakresie świadczeń materialnych komisje wno-
szą, aby obecne świadczenie, wynoszące 400 zł, pod-
niesione zostało do połowy najniższej emerytury, 
z zamysłem traktowania go, zwłaszcza waloryzacji, 
na zasadach dotyczących najniższej emerytury, czyli 
w normalnym toku oraz w tym, w którym występują 
dodatki.

Zdecydowanie komisje podniosły próg upraw-
niający do uzyskania świadczenia w ramach tej 
pomocy: ze 120% najniższej emerytury do 170% 
najniższej emerytury w przypadku osób samotnie 
przechodzących przez życie, a takich jest dużo, tj. 
kwoty około 1 tysiąca 600 zł, 1 tysiąca 700 zł, uwa-
ga, brutto, czyli rzeczywistej kwoty, a nie tej, któ-
ra występuje w obliczeniach. Jeśli chodzi o osoby 
żyjące jeszcze, chwała Bogu, w rodzinie, ten próg 
będzie na poziomie 150% najniższej emerytury, to 
jest ok. 1 tysiąc 200 zł do kieszeni – przepraszam 
za to określenie

Ponadto komisje uznały, że osobom, które osią-
gnęły wiek emerytalny, to świadczenie zostanie przy-
znane bezterminowo.

Trzecia zmiana. Komisje zgodziły się na zbieżność 
z ustawą o kombatantach i osoby uprawnione będą 
otrzymywały dodatkowo jeszcze dwie formy pomocy. 
Ta, która była już w ustawie, doraźna, jednorazo-
wa… to znaczy wypłacana raz na rok do wysokości 
150% najniższej emerytury, przy czym nie będzie 
ona uzależniona od dochodów. I ta nowa forma to 
jest pomoc okresowa sygnowana… przepraszam, wy-
płacana przez okres maksymalnie 6 miesięcy do… 
przepraszam, w formie doraźnej raz na 12 miesięcy, 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Pełniący Obowiązki  
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych  
Józef Kasprzyk:

Panie Marszałku! Szanowne Panie, Szanowni 
Panowie Senatorowie!

Pan senator Jan Rulewski przedłożył najważ-
niejsze punkty, które, jak widać, nie budzą wątpli-
wości, nie budzą pytań. Cieszę się, że kierowany 
przeze mnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych mógł na posiedzeniach komisji 
wnieść propozycje zmian przenoszących tę ustawę 
z tych ram majątkowych, o których pan senator wspo-
minał, do ram godnościowych. A czułem się do tego 
upoważniony jako szef urzędu dlatego, że zgłaszali to 
przedstawiciele środowisk opozycyjnych, tych, którzy 
najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy.

Kończąc, chciałbym tylko podać państwu, żeby 
państwo byli tego świadomi, ile osób w tej chwili 
korzysta z tej ustawy. To są dane z dzisiaj, a myślę, że 
są one ważne w dalszej procedurze. Otóż, proszę pań-
stwa, na ten moment, na dzień 22 lipca liczba osób, 
które otrzymały status działacza opozycji antykomu-
nistycznej – a przypomnijmy, że ustawa funkcjonuje 
blisko rok – to zaledwie 1 tysiąc 386. Liczba osób, 
które otrzymały pomoc pieniężną, czyli kwalifiko-
wały się do niej zgodnie z obowiązującymi obecnie 
przepisami dochodowymi, pomoc jednorazową, bo 
ta nowelizacja zakłada dawanie pomocy okresowej, 
co jest bardzo ważne… Pomoc pieniężną dostało 369 
osób. A świadczenie pieniężne – to jest to obecnie 
400-złotowe świadczenie przez okres 1 roku – dostało 
zaledwie 317 osób.

Drodzy Państwo, myślę, że te liczby mówią same 
za siebie. I sądzę też – to już zupełnie na koniec – że 
22 lipca to może jest też symboliczna data, właściwy 
dzień, aby po latach, gdy było to święto powstania 
polski komunistycznej, uchwalić nowelizację tej usta-
wy, która wyrwała Polskę z jarzma komunistycznego. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana profesora senatora 

Jana Żaryna.
(Senator Jan Żaryn: Oj, się nie podnosi…)

Z obowiązku sprawozdawczego muszę jednak 
wspomnieć o sumach, o kwotach. Zmiany, o których 
tu mowa, według ocen spowodują wzrost liczby wno-
szących wnioski o nadanie statusu osoby represjono-
wanej, a także, w ślad za tym, występujących o pomoc 
materialną z planowanych obecnie około 9–10 tysięcy 
do 19 tysięcy osób. Są to oczywiście szacunki, których 
nie da się zweryfikować. Ale na potrzeby budżetu są 
one niezbędne, żeby zabezpieczyć środki na wypadek, 
gdyby taka sytuacja miała miejsce. To oznacza wzrost 
nakładów budżetowych z przewidzianych dzisiaj w bu-
dżecie 50 milionów zł do 100 milionów zł.

Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w pracach nad 
tą ustawą brało udział bardzo dużo środowisk. Chyba 
11 czy 12 środowisk. Wysuwane były różne postula-
ty, i te dotyczące zwiększenia zakresu pomocy oraz 
tych elementów, tak się wyrażę, godnościowych, i te, 
których autorzy w trosce doszukiwali się środków 
między innymi w ustawach deubekizacyjnych. No, to 
wszystko zostało uwzględnione. Wobec tych głosów, 
tych postulatów były różne opinie.

Na dziś, Wysoki Senacie wnoszę o uchwalenie 
wspomnianej ustawy z 2 powodów. Czas mija. A dla 
środowisk, które są objęte tą ustawą, sięgającą 60 lat 
wstecz, czas mija podwójnie czy potrójnie. Dlatego 
proszę o głęboki namysł państwa senatorów i za-
akceptowanie tego, czego dopracowały się komisje 
w porozumieniu z rządem. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. 
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich re-
prezentowania również pana senatora Jana Rulewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Panie Senatorze, nie ma pytań.
(Senator Jan Rulewski: Przykro mi.)
Nie, nie, Panie Senatorze. To dlatego, że nie ma 

wątpliwości co do tej ustawy.
(Senator Jan Rulewski: Myślałem że chociaż sena-

tor Kogut… Przepraszam, Panie Marszałku.)
(Senator Stanisław Kogut: Ale, Jasiu, o co? Nie 

ma wątpliwości.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze za bardzo szcze-

gółową…
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Zapraszam do mównicy.
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(wicemarszałek Grzegorz Czelej) mał brzmienie: świadczenie pieniężne przyznaje się 
w wysokości 400 zł miesięcznie. To jedno zdanie oraz 
inne poprawki, które byłyby wprowadzone, oznaczają 
likwidację progu dochodowego. Likwidacja progu 
dochodowego jest tym, o co państwo walczyli co 
najmniej od kilku lat. Bardzo się cieszę, że ja wraz 
z panem Robertem Mamątowem mogę tę poprawkę 
wnieść. Uważam, że to jest właśnie to, co ma nas 
charakteryzować dzisiaj – dobra zmiana polegająca 
na tym, że honorujemy w sposób godnościowy tych 
wszystkich, którzy na to zasługują. Mam nadzieję – 
myślę, że mogę o tym powiedzieć publicznie – sądząc 
po rozmowach kuluarowych z senatorami Platformy 
Obywatelskiej, że ta poprawka zostanie przez nich 
uznana za słuszną i przyjęta. Tak jak powiedziałem 
na początku, to nie Senat zeszłej kadencji był stroną, 
która tej poprawki nie chciała. To jest najważniejsza 
poprawka. Dalszy ciąg, o którym, Panie Marszałku, 
nie będę mówił, stanowią zmiany, które są konse-
kwencją tej pierwszej.

Zanim dojdę do innych merytorycznych popra-
wek, chciałbym powiedzieć państwu, że symulacje, 
o których tutaj była mowa… Pan minister, szef urzę-
du do spraw kombatantów podawał liczby, które są 
na dzień dzisiejszy znane. Ja poprosiłem o symulację 
wynikającą z danych, jakie posiadaliśmy wcześniej, 
czyli na dzień 10 czerwca br. Biorąc pod uwagę 
tempo nadawania statusu pokrzywdzonych, tempo 
nadawania uprawnienia do przyjęcia tejże poprawio-
nej wersji, jeżeli ustawa będzie przyjęta… Zgodnie 
z symulacją, która wydaje mi się najsensowniejsza 
– prosiłem o kilka symulacji, ale nie będę dręczył 
państwa, mówiąc o nich wszystkich – najprawdopo-
dobniej w roku 2017 zdążą otrzymać ten status oso-
by, które, po przyjęciu tych poprawek i całej ustawy, 
ubiegać o niego będą się nieco mocniej… Byłoby 
tych osób do około 10 tysięcy, co by oznaczało, że 
w roku 2017 zmieścilibyśmy się w sumie 50 milio-
nów zł. Natomiast niewątpliwie w roku następnym, 
2018, jeżelibyśmy doszli do tego progu, o którym 
urząd do spraw kombatantów… Wnioskujemy, nie 
mając twardych dowodów, że byłoby to 15 tysięcy 
osób, w związku z czym niewątpliwie trzeba byłoby 
szukać w budżecie państwa kolejnych milionów, 
prawdopodobnie siedemdziesięciu z małym hakiem. 
Mówię o tym, proszę państwa, żebyśmy mieli świa-
domość tego, jaką decyzję podejmujemy. Za tym 
oczywiście kryje się bardzo krótka interpretacja na 
rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych. Budżet państwa polskiego 
naprawdę na to stać. To nie jest suma, która by po-
waliła budżet trzydziestokilkumilionowego naro-
du. Mówię to w sposób jednoznaczny, żebyśmy nie 
używali już tego argumentu, tylko przeszli dalej, 
bo ta poprawka bez wątpienia nie zniszczy państwa 
polskiego.

Mównica jest już maksymalnie podniesiona.
(Senator Jan Żaryn: Już maksymalnie? A, to zna-

czy maksymalnie.)
10 minut – czas start.

Senator Jan Żaryn:
Dobrze.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Tak się składa, że zanim zostałem senatorem 

Rzeczypospolitej, jako pracownik Instytutu Pamięci 
Narodowej zeszłej kadencji uczestniczyłem w pra-
cach, które wówczas były podejmowane na poziomie 
komisji. Chciałbym od tego zacząć, od tego wspo-
mnienia tamtych czasów, ponieważ bez wątpienia 
ustawa, o której dzisiaj debatujemy, nas łączy. Było 
to widoczne w poprzedniej kadencji i jest widocz-
ne w tej kadencji. Warto może przypomnieć, że bez 
wątpienia w Senacie zeszłej kadencji inicjatorem 
tychże dobrych zmian był pan senator Wyrowiński. 
Podaję to nazwisko, bo wiadomo, że nie był on 
z Prawa i Sprawiedliwości, ale przypominam je wła-
śnie dlatego, że trzeba mu także za to, co dziś czyni-
my, podziękować. Bez wątpienia w zeszłej kadencji 
Senat był, przynajmniej z mojej perspektywy, kiedy 
przychodziłem tu jako pracownik IPN, tą Izbą, która 
zdecydowanie chciała jednoznacznie opowiedzieć 
się za tym, że należy uhonorować działaczy opozy-
cji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane 
w latach 1956–1989.

Jednak trzeba też trochę dziegciu dodać do tej 
beczki miodu, bo dopóki nie powstał rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, w zeszłej kadencji nie udało się za-
równo tej wersji, która w tej chwili jest proponowana, 
jak i wersji z tymi poprawkami, o których za chwilę 
państwu powiem, wprowadzić do krwiobiegu usta-
wodawstwa, nie udało się wprowadzić tejże ustawy 
w takim kształcie, w którym to kształcie będzie ona 
akceptowana jednoznacznie, moim zdaniem, przez 
najważniejsze środowiska, czyli właśnie środowi-
ska opozycji i osób represjonowanych. Wspominam 
o tym dlatego, że bez wątpienia trzeba oddać hono-
ry senatorom Platformy Obywatelskiej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości poprzedniej kadencji, jak rów-
nież trzeba oddać honory obecnemu Senatowi oraz 
władzy wykonawczej, czyli rządzącej partii Prawa 
i Sprawiedliwości.

Chciałbym zaproponować Wysokiej Izbie popraw-
ki do ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy, poprawki 
jeszcze dalej idące niż to, co zostało wypracowane 
przez wspomniane komisje. Podstawowa popraw-
ka, którą chciałbym wnieść w imieniu pana Roberta 
Mamątowa oraz moim – jest to nasza wspólna po-
prawka – polega na tym, by ust. 1 w pkcie 3 otrzy-
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(senator J. Żaryn) jest szczególna. Jest mi niezręcznie zwracać panu 
uwagę i mówić o przekroczeniu czasu. Proszę synte-
tycznie skończyć.

Senator Jan Żaryn:
Dobrze.
Proszę państwa, proszę o zmianę daty w ustawie 

dotyczącej spraw kombatantów na rok 1966, a w pro-
cedowanej na rok 1955. Nie będę tłumaczył dlaczego, 
choć jako historyk chciałbym.

Poprawki następne, bardzo istotne – i na tym się 
skupię – to poprawki porządkujące, dotyczące propo-
zycji, które już tutaj padały ze strony sprawozdawcy, 
mówiące o radach, które mają powstać przy woje-
wodach. Powoływanie takich rad… Musi tu być też 
mechanizm odwoływania i proponowana poprawka 
dotyczy właśnie takiego mechanizmu.

Teraz najważniejsza, tak mi się wydaje, poprawka, 
która jest ewidentną nowością i za którą bez wąt-
pienia optuję. Jest ona nowa i powinni ją państwo 
poznać. Chciałbym mianowicie wnieść poprawkę 
zmierzającą do likwidacji procedury konkursowej, 
która do tej pory obowiązuje, jeśli chodzi o miano-
wanie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Jest to bez wątpienia organ wła-
dzy wykonawczej, publicznej, za który odpowiada 
rząd w całej swojej okazałości, a Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w sposób 
szczególny. W związku z tym wydaje się zupełnie 
zrozumiałe, że szef urzędu do spraw kombatantów 
będzie mianowany przez premiera rządu, który i tak, 
i tak z całą władzą wykonawczą odpowiada za funk-
cjonowanie najważniejszych urzędów publicznych 
w Polsce mających znamiona władzy wykonawczej. 
To jest ta ostatnia poprawka.

Reszta to są drugorzędne poprawki bądź wręcz 
tylko i wyłącznie kosmetyczne i redakcyjne, więc 
mam nadzieję, że państwo nie będą mieli do mnie 
żalu, jeśli na tym etapie państwo ich nie poznają. 
A rzecz jasna, Komisja Ustawodawcza będzie mo-
gła przedyskutować na najbliższym posiedzeniu te 
poprawki.

Bardzo dziękuję. Jeszcze raz się cieszę, że razem 
z Robertem Mamątowem mogliśmy o tych popraw-
kach państwu powiedzieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.
Panie Senatorze, jedno sprostowanie: będziemy 

głosować nad tą ustawą na następnym posiedzeniu 
Senatu…

(Senator Jan Żaryn: Tak.)
…w związku z tym 22 lipca…

Chciałbym teraz powiedzieć – niestety – że mam 
jeszcze inne poprawki. Są one bardzo ważne z takie-
go, powiedziałbym, godnościowego punktu widzenia, 
o czym coraz częściej mówimy. Chciałbym, by wniesio-
no poprawki… Są one skorelowane z życzeniami Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i dla 
urzędu nie będzie to zaskoczeniem. Chodzi o poprawki 
mówiące o tym – powiem o nich tak generalnie, bo na-
prawdę staram się skracać swoją wypowiedź – że urząd 
będzie zobligowany do wydania stosownych legitymacji, 
nadań odznaki honorowej, tak żeby dana osoba, posia-
dająca status… Ja jako senator mogę mieć taką odznakę. 
Chodzi o to, żeby Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych umożliwił noszenie takiej odznaki 
honorowej.

Kolejna poprawka ma bardzo duże znaczenie, ale 
proszę ją uznać za poprawkę o charakterze porządko-
wym. Pan senator Rulewski wspominał tutaj o korela-
cji ustaw, dotyczącej spraw kombatantów i tej, o której 
w tej chwili mówimy. Proponuję, żebyśmy wprowa-
dzili zapis o końcowej dacie obowiązywania ustawy 
dotyczącej spraw kombatantów – chodzi o paździer-
nik 1963 r., o śmierć „Lalusia”. Jest to oczywiście data 
symboliczna i mamy tego świadomość. Jeżeli ktoś 
chciałby się zapytać o koszta, to… Zgodnie z moją 
wiedzą, z danymi Społecznego Komitetu Obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tej 
chwili jest kilkanaście osób żyjących, które mogłyby 
wejść w tę orbitę...

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Rozumiem, że będę miał jeszcze 5 minut.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak.)
Dobrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Senatorze, my 

mamy...)
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze. Pan się 

spieszy, ale...
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja się spieszę. Spieszy 

się Senat.)
Rozumiem, ale debatujemy na temat ustawy, która 

jest naprawdę ważna. Ja mogę nie opowiadać o po-
prawkach, ale wówczas państwo będą odczuwali dys-
komfort – mam taką nadzieję – w związku z tym, że 
nie będą państwo mieli wiedzy na temat tego, czego 
te poprawki dotyczą. Chyba że to nie będzie rodziło 
dyskomfortu… W takiej sytuacji załatwię to w gronie 
przyjacielskim i opowiem o tych poprawkach przy-
jaciołom. Mam tak zrobić?

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, przekroczył pan już czas. 

Przysługuje panu 5 minut w kolejnej turze. Sprawa 
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(wicemarszałek G. Czelej) (Głos z sali: Czas, Panie Senatorze.)
Już, jeszcze tylko 2 poprawki.
Otóż jesteśmy obserwatorami licznych uroczy-

stości niepodległościowych, wydarzeń niepodle-
głościowych. Tam chętnie zapraszają kombatantów, 
zapraszają działaczy opozycji. Niestety uczestniczą 
w pochodach, pogrzebach… A będą pracować rów-
nież te zespoły konsultacyjne… Uważam, że minister 
do spraw pracy i polityki społecznej powinien rozsze-
rzyć rozporządzenie, tak aby dawało ono prawo do 
urlopu tym wszystkim osobom, które na wniosek… 
które w sposób uzasadniony… które będą chciały lub 
wręcz powinny w tych uroczystościach uczestniczyć.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Dalsza poprawka. Bronię jednak usytuowania rady 
konsultacyjnej w samorządzie, dlatego że to samo-
rząd ma mocno te środowiska wspierać. No i oczy-
wiście postuluję również ich odwoływanie, bo może 
się zdarzyć, że nie będą spełniać różnych warunków, 
z powodów życiowych bądź jakichś innych. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Mamątowa.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie krótko, bo koledzy proszą, żeby nie mó-

wić za długo. Ja zresztą nigdy nie mówię długo. 
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na 2 czy 3 rzeczy, 
o których trzeba powiedzieć. 

Otóż rozpatrujemy dzisiaj kwestię pomocy dla 
działaczy, którzy byli i są w trudnej sytuacji. W po-
przedniej kadencji prosiłem państwa z tej trybuny: 
poprzyjcie projekt, który zapewni tym działaczom 
jakąś pomoc. Nie poparliście go, tylko obcięliście 
wszystko, co można było obciąć. Trzeba o tym pamię-
tać, bo jak dzisiaj słyszę pana senatora Zientarskiego, 
który występuje jako obrońca demokracji, to przy-
pominam sobie, jak w poprzedniej kadencji na spra-
wozdawcę w sprawie ustawy dekomunizacyjnej 
wytypował on takiego senatora z Platformy, który 
akurat był tej ustawie przeciwny. No, nie przychylił 
się pan wtedy do mojej prośby. O tym trzeba pamię-
tać. Platforma nie chciała tej dobrej zmiany. Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
się tą sprawą nie zajął. Państwo, którzy tu dzisiaj 
są, wiedzą, jak długo myśmy chodzi i prosili, żeby 
tę sprawę w jakiś sposób załatwić. No, było bardzo 
trudno. Muszę powiedzieć, że tematem tym zajął 
się jedynie pan wicemarszałek Wyrowiński, który 

(Senator Jan Żaryn: To nie ja mówiłem o 22 lipca.)
A przepraszam, przepraszam, więc nie zachowa-

my tej historycznej aluzji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wspomniałem, ruszenie tej ustawy – dobrze, że 

ona istniała –spowodowało również, że tak powiem, 
ruch komórek i serca w mojej osobie.

Proponuję dalsze poprawki, które wynikają z tych 
różnych spotkań. I tak, proponuję – bo to wypada 
członkowi Solidarności – żeby nie myśleć tylko o tej 
opozycji, która mi jest najbliższa lub która trwa we-
dług ustawy od 60 lat, ale też myśleć o tych 112 ty-
siącach kombatantów, którym od lat nie zmieniono 
dodatku kombatanckiego. Wprawdzie jest walory-
zowany, ale proszę pamiętać, że waloryzacja w tym 
roku wyniosła 1 zł 20 gr. A sytuacja tych osób, które 
mają 80–90 lat, w warunkach reformy, niestety, nie 
zawsze się poprawia. I dlatego proponuję symetryczną 
i niezależną podwyżkę dodatku kombatanckiego – do 
takiej kwoty, jaka zresztą będzie przyznana środowi-
skom opozycyjnym, lub niezależnie od tego o kwotę 
36 zł. Dalej proponuję, aby oczywiście następowało 
automatyczne przeliczenie. Z tym, że mając na uwa-
dze budżet, sugeruję, żeby ta poprawka weszła od 
1 stycznia 2017 r.

Galopuję. Oczywiście waloryzacja. Zdarza się 
jednak, że ta ustawa nie obejmuje złożoności wielu 
przypadków. Mówiłem o nich. Właściwie od tego 
się zaczęło, że drukarze nigdy do niczego nie nale-
żeli, walczyli, nie byli prześladowani i o to na końcu 
życia lądują bez stażu emerytalnego, z porzucony-
mi kwalifikacjami, a czasem chorzy, bo pracowali 
w piwnicy. Ja uważam, że prezes ZUS powinien na 
wniosek takiej osoby przyznać jej świadczenie w po-
staci minimalnej emerytury. Może się tak zdarzyć, że 
minister nie wystąpi do premiera, a wtedy ci ludzie 
żyliby tylko z tego dodatku.

Następne świadczenie godnościowe. Może się też 
zdarzyć taka sytuacja, że osoba, która nie jest upraw-
niona do świadczenia emerytalnego lub rentowego, 
umiera – a to wszystkim nam się zdarza – i nie ma kto 
jej pochować. Oczywiście gmina jest obowiązana, ale 
trudno sobie wyobrazić, żeby w tym momencie nie 
towarzyszyła jej rodzina lub bliscy. I dlatego proponu-
ję – niezależnie od tego, czy ona ma uprawnienia, czy 
nie – żeby zawsze taka osoba miała zasiłek pogrzebo-
wy. Myślę, że to jest rzadka sytuacja. To dotyczy tylko 
tych osób, których życie nie potoczyło się najlepiej.

Dalej. Rzecz też moim zdaniem z gatunku, prze-
praszam, gotowości…
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(senator R. Mamątow) z tym należałoby uwzględnić i widzieć tutaj działaczy 
Solidarności Rolników Indywidualnych, która była 
naprawdę dużym wsparciem właśnie w latach osiem-
dziesiątych. Nie należy o nich zapominać. Dziękuję 
tym, którzy chcą poprawić tę ustawę. Będę się włączał 
w te działania, by pomóc. 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo. 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym oświadczyć, że tę ustawę, mój wysiłek 

dedykuję Januszowi Krupskiemu, przyjacielowi mar-
szałka Borusewicza, i naszym wszystkim… Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, 

chciałbym sprostować, jeśli można.)
(Senator Stanisław Kogut: Przestań.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Już jest przerwa.)
(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o wypowiedź 

pana senatora Mamątowa.)
(Senator Stanisław Kogut: Ale przestań…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przerwa już jest.)
Może się pan zapisać, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, tylko w trybie spro-

stowania…)
Przywołał nazwisko, tak.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze!
Przywołał pan moje nazwisko w takim kontek-

ście: „senator Zientarski, obrońca demokracji”. Tak, 
zawsze jestem, byłem i będę obrońcą demokracji, ale 
nigdy nie występowałem przeciwko osobom, które 
wniosły wkład w walkę o Polskę, o wolność. Nigdy, 
Panie Senatorze. Proszę mi nie imputować czegoś 
takiego.

(Senator Robert Mamątow: Pan nie słyszał, co 
powiedziałem.)

Nie. Powiedział pan, że wyznaczyłem jakąś osobę, 
która rzekomo miała torpedować tę ustawę. To jest 
kłamstwo! Zawsze zgodnie współpracowałem z pa-
nem marszałkiem Wyrowińskim. Pani senator Sztark 
również jest świadkiem. Wspólnie to uzgadnialiśmy 
i na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej nie było 

poprosił mnie, żebym pracował w zespole, który 
miął tę ustawę przygotować. I ja w nim pracowałem. 
Oczywiście później zostałem z tego zespołu wy-
rzucony, bo byłem tam jedyną osobą z PiS. Potem 
robiła to już sama Platforma. Oczywiście nigdy nie 
chodziło mi o to, żeby kogoś dzielić i mówić, że ci 
są tacy, a ci tacy. Nie, ja chciałem po prostu ustawy, 
która pomoże działaczom znajdującym się w trudnej 
sytuacji finansowej. To ja za tym chodziłem, a po-
magał mi w tym pan marszałek Wyrowiński, który 
nad tą całą ustawą pracował. Wyszło, jak wyszło, ale 
trzeba pamiętać o tym, że… Mój kolega, pan sena-
tor Rulewski, mówi dzisiaj bardzo ładne rzeczy, ale 
wtedy też tych poprawek nie poparł, też był za tym, 
żeby to obciąć. I o tym trzeba pamiętać. No niestety, 
taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że i pan senator 
Rulewski, i państwo chcą tę ustawę poprawić, tak 
żeby ona była godna. Ja się z tego bardzo cieszę, tylko 
nie mogę zapomnieć o tym, co było poprzednio, kiedy 
prosiłem państwa o pomoc, a wyście mnie nie poparli. 
Chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że jestem bardzo 
wdzięczny… Tematem tym zajęliśmy się dzięki panu 
wicemarszałkowi Janowi Wyrowińskiemu. I o tym też 
trzeba pamiętać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również chcę podziękować inicjatorom tej no-

welizacji. Mój kolega, senator Mamątow, wspomniał 
już tutaj, że… Nie chcę już tego powtarzać, ale dołą-
czam się do słów dotyczących tej naszej ciężkiej sytu-
acji, w jakiej to wszystko proponowaliśmy. Doceniam 
to, że senatorowie z Platformy są dzisiaj tak wspania-
łomyślni, że zgłaszają tak szeroki wachlarz poprawek, 
ale pytam, gdzie ta odwaga była wcześniej. Myślę, że 
w związku z tym ten wachlarz na posiedzeniu komisji 
troszkę się ograniczy.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, która 
była tutaj podnoszona. Nie wszyscy figurują w doku-
mentacji, a byli działaczami. Szczególnie chciałbym 
wspomnieć o wielu naszych działaczach Solidarności 
Rolników Indywidualnych, którzy często byli tak 
zakonspirowani, że żadne służby nie potrafiły ich 
objąć. A pracowali, byli aktywnymi działaczami 
i nie zawsze potrafią to udokumentować. Stąd wielu 
działaczy, którzy… Wiele dokumentacji zniszczyły, 
spaliły różne służby, ale również sami działacze pa-
lili dokumentację, bo niektórzy się bali. W związku 
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(senator P. Zientarski) Senator Antoni Szymański: 

Nie chcę dyskutować, ale ponieważ rząd ma jesz-
cze prawo wypowiedzi, byłbym wdzięczny, gdyby 
rząd wypowiedział się na temat poprawki zgłoszonej 
przez pana Żaryna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ja to rozumiem.
(Senator Stanisław Kogut: Na przyszłym posie-

dzeniu.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Na posiedzeniu komi-

sji. Połowa ludzi wyjechała.)
(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze będzie posie-

dzenie komisji.)
Zamykam dyskusję…
(Rozmowy na sali)
Zamykam dyskusję!
Czy przedstawiciel rządu chciałby wypowiedzieć 

się w sprawie złożonych poprawek, czy zrobi to na 
posiedzeniu komisji?

(Senator Stanisław Gogacz: Posiedzenie komisji 
będzie za 2 tygodnie.)

Nie chce.
(Głos z sali: Minister mówi, że zrobi to na posie-

dzeniu komisji.)
Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Cicho, Panowie!)
Są wnioski… W związku z tym, że zostały złożo-

ne wnioski o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje 
projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

(Głosy z sali: I koniec. Komunikaty.)
Proszę o komunikaty.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Posiedzenie ko-

misji…)
Proszę włączyć. Już jest?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: A, nie ma karty.)
Nie ma karty?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: To ja się przesiądę. 

Tam jest moja karta. Przepraszam.)
Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
odbędzie się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po 
ogłoszeniu w obradach w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej odbędzie 

dyskusji o tym, czy ta ustawa ma być, czy ma jej 
nie być. I nigdy… A kwestia propozycji, jeśli chodzi 
o sprawozdawcę, Panie Senatorze, jest taka, że zawsze 
pytam, czy są jakieś inne ewentualne…

(Senator Robert Mamątow: Okej.)
I nie było sytuacji, w której ktoś składał inną pro-

pozycję.
Tak że bardzo proszę rzeczowo… Ja też podchodzę 

do pana z szacunkiem i widzę, że pan konsekwentnie 
przedstawia pewne ustawy. Ale proszę nie imputować 
mi nieprawdziwych rzeczy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)
Sprostowanie do sprostowania, Panie Senatorze?
(Senator Robert Mamątow: 2 zdania.)
Pana nazwisko zostało wywołane. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku, pan senator Zientarski nie słu-

chał dobrze tego, co mówiłem.
(Senator Piotr Zientarski: Słuchałem.)
Ja mówiłem o ustawie dekomunizacyjnej!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aaa, zupeł-

nie innej.)
Pan nie słucha tego, co się mówi. Mówiłem o usta-

wie dekomunizacyjnej. Pan wyznaczył wtedy pana 
senatora Jurcewicza, który był przeciwko tej ustawie, 
na sprawozdawcę mającego sprawozdawać stanowi-
sko za tą ustawą. I powiedziałem prawdę. Na drugi 
raz proszę się zastanowić, zanim pan emocjonalnie 
wyskoczy i powie cos takiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze. 
Było sprostowanie do sprostowania, więc infor-

muję…
(Senator Piotr Zientarski: To nie ma nic wspólnego 

z demokracją, wręcz przeciwnie.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Żaryn 
i Mamątow oraz pan senator Rulewski.

Zamykam dyskusję…
(Senator Piotr Zientarski: Żeby samorządy decy-

dowały…)
Co?
(Rozmowy na sali)
Jeszcze nie mogę zamknąć dyskusji?
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku…)
Proszę uprzejmie.
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Głosowania

(senator sekretarz M. Pęk) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głosy z sali: Za!)
(Głos z sali: Przeciw!)
(Głos z sali: Za!)
(Głos z sali: Przeciw!)
Jedni są za, a inni są przeciw.
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 54 było za, 22 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 226 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek; 
mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek 
do ustawy – druk senacki nr 232 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej itd. odbędzie się dnia 2 sierpnia 
o godzinie 14.30 w sali nr 217.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam półgodzinną przerwę, do godziny 17.22.
(Głosy z sali: Do 18.22.)
Przepraszam. Do godziny 18.22.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Do 18.20.)
Do 18.22. Pół godziny przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 52  

do godziny 18 minut 22)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 233 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Jeszcze momencik, 

Panie Marszałku.)
Dobrze, poczekamy na pana przewodniczącego.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnosiły o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 239 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) (Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, na 
prośbę czcigodnego senatora Stasia Koguta nie będę 
po raz kolejny tego uzasadniał.)

(Senator Stanisław Kogut: Przecież nikt ci nie 
kazał.)

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku 
– nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Roberta Dowhana o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 21 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 78)
Wniosek pana senatora Dowhana o odrzucenie 

ustawy został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 22 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o podatku od sprze-
daży detalicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 238 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie.

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 57 było za, 22 – przeciw. 

(Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży 
detalicznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 231 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj, to jest 22 lipca, o godzinie 18.00 od-

było się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, która pochyliła się nad poprawkami 
wniesionymi w trakcie debaty parlamentarnej i jed-
nogłośnie odrzuciła te poprawki. W związku z tym 
zalecenie komisji jest takie, aby przyjąć ustawę bez 
poprawek, co niniejszym przedstawiam i o co wnoszę 
do Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Jan Rulewski, pan senator Jerzy Wcisła i pan senator 
Robert Dowhan. Sprawozdawcą Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych był pan senator Grzegorz 
Bierecki.

Czy ktoś z panów chce jeszcze zabrać głos?
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli ktoś zagłosuje przeciwko kioskom, które są 

ujęte w poprawce, będzie uznany za pogromcę kio-
sków w Polsce. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan…
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę, Panie Senatorze. Zrobił to z przy-
jemnością.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 22 lipca odbyło się posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu – rozpoczęło się o godzi-
nie 18.03 – która stosunkiem głosów 4 do 2 przyjęła 
sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator pragnie jeszcze raz zabrać głos? 

Ma pan taką możliwość.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie pragnę.)
(Senator Stanisław Kogut: I tak trzymać.)
To dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić ta-
kie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy w takim razie do głosowania 
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad poprawką do projektu uchwały, druk 
nr 139 X, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad projektem uchwały zaproponowanym 
przez komisję, zawartym w druku nr 139 S.

Przystępujemy do głosowania.
(Senator Jan Rulewski: Nie ma wniosku, żeby 

przyjąć bez poprawek?)
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja 

w sprawie formalnej. Nie mamy druku o symbolu 
„S” i nie wiemy, co w nim jest.)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale został doręczony.)
Wszystkim został doręczony. Ja nie odpowiadam 

za dostarczanie druków, ale… Czy państwo nie macie 
tego druku?

(Głosy z sali: Mamy.)
Możemy chwilę poczekać i dostaniecie państwo 

druk.
(Głos z sali: Mamy.)
Druki są wydrukowane, każdy może je otrzymać, 

dotrzeć do nich.
Proszę państwa, przystępujemy…
(Rozmowy na sali)

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 235 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 241 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 
roku wraz z Informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2015 roku.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugie-
go czytania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosun-
kowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wnio-
sków i przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w tej sprawie tak, aby możliwe było przystąpienie 
do trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na 
tym posiedzeniu. Znajduje się ono w druku nr 139 X.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy mogę z miejsca, 
czy muszę…)

Zwyczaj jest taki, że robi się to z mównicy. Bardzo 
proszę, Panie Senatorze, do mównicy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, nie 
chciałem fatygować starszego… żeby przepuścił…) 
(Wesołość na sali)
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Głosowania. Oświadczenia

(marszałek S. Karczewski) Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 21 było za, 53 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu pro-
jektem uchwały zawartym w druku nr 139 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 54 było za, 19 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji i odrzucił to sprawozdanie.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
porządek obrad dwudziestego trzeciego posiedzenia 
Senatu został wyczerpany.

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2016 r. Porządek tego po-
siedzenia zostanie państwu przysłany pocztą elek-
troniczną.

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 odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. 
Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zabrać 
głos i wygłosić oświadczenie?

Pani senator Janina Sagatowska. Bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Będą piękne dni na Podkarpaciu od poniedziałku, 

a właściwie już od niedzieli. Po raz pierwszy w hi-
storii Kongres Polonii Amerykańskiej będzie obrado-
wał na Podkarpaciu, przyjedzie do Polski. Przyjadą 
do nas nasi wielcy Polacy zza oceanu. Z tej okazji 
chciałabym wygłosić oświadczenie. Będą to słowa 
skierowane do pana Władysława Ortyla, marszałka 
województwa podkarpackiego, przez marszałka – 
dziękuję mu za to – i przeze mnie. Pozwolę sobie 
przytoczyć te słowa Wysokiej Izbie.

…do głosowania w sprawie sprawozdania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Pan senator…
(Senator Marek Martynowski: Chciałbym zapytać, 

czy ten druk „S” to jest za przyjęciem…)
(Głos z sali: Panie Senatorze, proszę bardzo, druk.)
No, druk określa tylko wynik tego, jakie było gło-

sowanie w komisji.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przecież ja to powie-

działem.)
Proszę państwa, czy potrzebujecie…
Pan senator Wiatr, proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Rozumiem, że w tej chwili jest sytuacja taka, że 

głosujemy nad poprawką polegającą na tym, żeby 
sprawozdanie przyjąć.

(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, jeszcze nie przystąpiliśmy do 

aktu głosowania. O to można zapytać pana sprawoz-
dawcę, po to właśnie są pytania do sprawozdawcy. 
Tak że to…

(Rozmowy na sali)
Proponuję, proszę państwa, 5-minutową przerwę, 

do godziny 18.40. Bardzo proszę.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 35  

do godziny 18 minut 40)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do głosowania w sprawie sprawoz-

dania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką do projektu uchwały, druk 
nr 139 X, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad projektem uchwały zaproponowanym 
przez komisje, zawartym w druku nr 139 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez senatorów poprawką do projektu uchwały – 
druk nr 139 X.

Poprawka ma na celu przyjęcie sprawozdania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Oświadczenia

(senator J. Sagatowska) w sprawie zbrodni katyńskiej. Zasługą Kongresu 
Polonii Amerykańskiej było również uruchomie-
nie pomocy finansowej dla Polski, doprowadzenie 
do uznania przez Stany Zjednoczone powojennej 
granicy z Niemcami, a później ze zjednoczonym 
państwem niemieckim. Kongres wprowadził rów-
nież wieloletni lobbing wśród amerykańskich elit 
dotyczący przyjęcia Polski do organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego, NATO.

Jako senator ziemi podkarpackiej i przewodniczą-
ca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą pragnę zapewnić – przede wszyst-
kim łącznie z panem marszałkiem Stanisławem 
Karczewskim, któremu tak leży na sercu sprawa 
dobra i pomyślności Polonii oraz całej naszej ojczy-
zny – o swoim uczestnictwie w obradach I Forum 
Polonii Amerykańskiej w Polsce. Będziemy służyć 
radą i przewodnictwem w sprawach polonijnych. 
Niech mottem naszych wspólnych, polsko-polonij-
nych, z udziałem Polonii amerykańskiej, spotkań 
będą słowa ojca świętego Jana Pawła II: „Polonia 
jest ważna dla Polski, tak jak Polska jest ważna 
dla Polonii. Obie są sobie wzajemnie potrzebne”. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie 

widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół dwudziestego trzeciego po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kaden-
cji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 
dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, 
pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste trzecie posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Pan Władysław Ortyl, marszałek wojewódz-
twa podkarpackiego. Pragniemy przede wszystkim 
wyrazić olbrzymi szacunek i wdzięczność za pod-
jęcie się trudu zorganizowania Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, który w tym roku po raz pierwszy 
odbywa się w Polsce, w Rzeszowie, w stolicy woje-
wództwa podkarpackiego.

Podkarpacie szczególnie związane jest ze środowi-
skiem polonijnym, gdyż właśnie z tych stron emigro-
wało mnóstwo Polaków z przyczyn często związanych 
ze skomplikowaną sytuacją życiową lub polityczną. 
Wielu z tych Polaków zostało na obczyźnie i wycho-
wuje kolejne pokolenia naszych rodaków w poczuciu 
przynależności do naszego narodu. Znakiem czasu 
jest zatem fakt, iż w Rzeszowie, na podkarpackiej 
ziemi, odbywają się po raz pierwszy poza granicami 
Stanów Zjednoczonych obrady delegatów Kongresu 
Polonii Amerykańskiej. Będzie to okazją do podjęcia 
nowych wyzwań stojących przed kongresem, umoż-
liwiających jeszcze ściślejszą współpracę Polaków 
w kraju i za granicą na polu kulturalnym, społecznym 
i gospodarczym.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją 
skupiającą Amerykanów polskiego pochodzenia, któ-
ra powstała w 1944 r. w celu zjednoczenia wielomi-
lionowej Polonii i największych organizacji polonij-
nych działających w Stanach Zjednoczonych. Odtąd 
Polonia mogła przemawiać jednym głosem w spra-
wach dotyczących ojczyzny i kraju pochodzenia.

Podkreślając szczególne zaangażowanie 
Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawy pol-
skie, należy przypomnieć pomoc polskim uchodź-
com wojennym i wojskowym w dotarciu do 
Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, 
udzielenie poparcia dla utworzenia Radia Wolna 
Europa oraz doprowadzenie do zatwierdzenia 
przez Kongres Stanów Zjednoczonych śledztwa 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 47)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  2 A.M. Anders + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  4 A. Bielan + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  5 G. Bierecki + - + - - - - + - - - + - - + - + - - +
  6 P. Błaszczyk + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  7 A. Bobko + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + . + + + + + - + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  13 M. Budner + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  14 J. Chróścikowski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  15 Z. Cichoń + - + - - - - + - - - + - - + - + + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  17 G. Czelej + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  18 J. Czerwiński + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  19 D. Czudowska + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  20 W. Dobkowski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  21 J. Dobrzyński + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  23 J. Duda + + + + . + + + + + + + + + - + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  26 R. Gaweł + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  27 A. Gawęda + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  28 S. Gogacz + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  29 M. Golba + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  30 A. Grabowski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  33 J. Hamerski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  34 J.M. Jackowski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  35 A. Kamiński + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  36 S. Karczewski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  41 M. Koc + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  42 S. Kogut + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  44 T. Kopeć + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  45 M. Kopiczko + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  46 W. Kraska + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  47 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  49 J. Łyczak + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  50 R. Majer + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  51 R. Mamątow + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  52 M. Martynowski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  53 Ł. Mikołajczyk + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  55 A. Misiołek . + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  56 K. Mróz + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 J. Obremski + - + - - - - + - - + + - - + - + - + +
  59 B. Orzechowska + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  60 A. Pająk + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  62 G. Peczkis + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  63 M. Pęk + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  64 W. Piecha + - + - . . . . . . . . . . . . . . . .
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik . + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  68 M. Potoczny + - + - - - - ? - - - + - - + - + - + +
  69 K. Probierz + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  70 Z. Pupa + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  71 K. Radziwiłł . . . . - - - + - - - + - - + - + - + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  73 T. Romańczuk + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  74 J. Rotnicka . + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  76 J. Rusiecki + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  78 C. Ryszka + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  79 J. Sagatowska + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  80 M. Seweryński + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  81 K. Słoń + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + . + + + - + + + + +
  83 A. Stanisławek + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  84 L. Staroń + - + + + - - + - - - + - - ? - + ? + +
  85 G. Sztark + + + + + . + + + + + + + + - + + + + +
  86 A. Szwed + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  87 A. Szymański + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  88 R. Ślusarz . - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . + + + - + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  91 A. Warzocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  93 K. Wiatr + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  94 J. Włosowicz + - + - - - - + - - - + - - + - + + + +
  95 A. Wojtyła + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  96 A. Zając + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
  97 J. Zając + ? + + - - - + - - - + - - - - + - + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  100 J. Żaryn + - + - - - - + - - - + - - + - + - + +
 
  Głosujących 89 93 93 93 92 92 91 93 92 93 92 94 94 94 93 94 93 94 94 94
  Za 89 31 93 33 31 30 28 92 30 31 31 94 32 32 63 32 93 34 93 94
  Przeciw 0 61 0 60 61 62 62 0 62 62 61 0 62 62 29 62 0 59 1 0
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  2 A.M. Anders + + - - + + - - + - - + + + + - - - - -
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  4 A. Bielan + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  5 G. Bierecki + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  6 P. Błaszczyk + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  7 A. Bobko + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  14 J. Chróścikowski + + - - + + - - + - - + + - - - . - - -
  15 Z. Cichoń + + - + + + - - + + + + + - - ? ? - ? ?
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  18 J. Czerwiński + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  19 D. Czudowska + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  20 W. Dobkowski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  21 J. Dobrzyński + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  27 A. Gawęda + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  28 S. Gogacz + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  29 M. Golba + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  30 A. Grabowski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  34 J.M. Jackowski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  35 A. Kamiński + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  36 S. Karczewski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Koc + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  42 S. Kogut + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + - - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  45 M. Kopiczko + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  46 W. Kraska + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  47 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  49 J. Łyczak + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  50 R. Majer + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  51 R. Mamątow + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  52 M. Martynowski - + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  53 Ł. Mikołajczyk + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski + + ? - + + + - + - + + + - - - - - - -
  59 B. Orzechowska + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  60 A. Pająk + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  63 M. Pęk + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  64 W. Piecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  69 K. Probierz + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  70 Z. Pupa + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  71 K. Radziwiłł + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  72 M. Rocki + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 J. Rulewski + + . + + + + + + + + + + + + + . + + .
  76 J. Rusiecki + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  79 J. Sagatowska + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  80 M. Seweryński + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  81 K. Słoń + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  84 L. Staroń + + ? - + + + ? + - + + + ? - ? - ? - ?
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  87 A. Szymański + + - - + + - - + - - + + - - - - - . -
  88 R. Ślusarz + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha . . . . . . . - + - - + + - - - - - - -
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  94 J. Włosowicz + + - - . + - - + - - + + - - - - - - -
  95 A. Wojtyła + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  96 A. Zając + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
  97 J. Zając + + + - + + + - + - + + + - - - - - - -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + - - + + - - + - - + + - - - - - - -
 
  Głosujących 94 94 92 94 93 94 94 95 95 94 95 94 95 95 94 95 92 95 94 94
  Za 93 93 31 33 93 94 35 32 95 32 36 94 95 33 32 32 30 32 32 31
  Przeciw 1 1 59 61 0 0 59 62 0 62 59 0 0 61 62 61 61 62 61 61
  Wstrzymało się 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań294

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  4 A. Bielan - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki . + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko - + - - - - + - - - + ? + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + + ? + + + - + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  13 M. Budner - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń - + - - ? ? ? - - - + + + + + + + + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska - + - - - - + - - - + + + + + + + + . +
  20 W. Dobkowski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + - + + + + + + + ? + + + + +
  26 R. Gaweł - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  29 M. Golba - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski - + - - - - + - - - + - + + + + + + . +
  35 A. Kamiński - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  41 M. Koc - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  42 S. Kogut - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  46 W. Kraska - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  50 R. Majer - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań 295

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  56 K. Mróz - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  58 J. Obremski - + - - - - + ? - - + + + + + . + + + +
  59 B. Orzechowska - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + . - + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + - + + + - + + + + + + . + +
  73 T. Romańczuk - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  75 J. Rulewski . + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń ? + ? - - - + ? - - + + + + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  86 A. Szwed - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + . + + + - + + + - + + + ? + + + + +
  93 K. Wiatr - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  96 A. Zając - + - - - - + - - - + + + + + + + + + +
  97 J. Zając - + - - - - + - - - + + + + + . + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - + + . - + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn - + - - - - + - - - + - + + + + + + + +
 
  Głosujących 92 95 94 95 95 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95 93 95 94 93 95
  Za 31 95 31 31 32 31 65 32 32 31 66 92 95 95 93 93 95 94 93 95
  Przeciw 60 0 62 63 62 62 28 61 63 63 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań296

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 + + + + + + + + + + + - + + + + + - + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań 297

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 93 93 77 79 80 80 79 82 83 83 86 86 86 73 77 79 79 80 80 79
  Za 93 93 77 79 80 80 79 81 81 82 85 30 60 73 54 79 57 21 56 79
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 54 0 0 22 0 22 58 22 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 26 0 1 0 0 1 2 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań298

    81 82 83 84
  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 + + - +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 
Wyniki głosowań 299

    81 82 83 84
  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 + + + -
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Rozpatrywana w dniu dzisiejszym ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w moim przekonaniu powinna za-
kończyć wszelkie spory i stworzyć warunki prawne do funkcjonowania sądownictwa konstrukcyjnego w Polsce. 
Proponowane w niej rozwiązania wzorują się na ustawie z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, która 
zapewniała sprawne funkcjonowanie i właściwe wypełnianie kompetencji. Celem jest także przeciwdziałanie 
powstaniu dwóch reżimów prawnych, utracie zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa, co pozo-
stawałoby w sprzeczności z zasadami pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego.

Słyszymy ze strony opozycji, że ustawa zablokuje działalność Trybunału Konstytucyjnego. Jak mantra po-
wtarzana jest ta hipoteza – niesprawdzona i niepoparta rzeczowymi argumentami. Jednocześnie mieliśmy do 
czynienia z falą oburzenia polityków opozycji, kiedy podnoszono argumenty, że koalicja PO-PSL, zmieniając 
przepisy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r., chciała zablokować ustawy wnoszone już w nowej kadencji, 
kiedy podnoszono, że Trybunał Konstytucyjny miał być trzecią izbą parlamentu, blokującą proces zmian. 
W mojej ocenie właśnie to ostatnie zdanie jest bliższe prawdzie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wybór 
sędziów na zapas oraz postawę prezesa trybunału, który nawet nie ukrywa swojego politycznego zaangażowania 
oraz politycznych aspiracji, pokazując się opinii publicznej nie jako obiektywny prawnik, ale jako zaangażo-
wany polityk opozycji. Na uwagę zasługuje fakt, że w toku procedowania nad projektem ustawy uwzględniono 
wiele zastrzeżeń zgłaszanych w przedstawionych opiniach przez przedstawicieli korporacji prawniczych oraz 
organizacji zajmujących się parami człowieka. Nie zignorowano również głosów opozycji. Poprawki zgłaszane 
w trakcie prac komisji senackich były wspólne, zgłaszane z senatorami Prawa i Sprawiedliwości. Na etapie prac 
w Sejmie było podobnie. Bez żadnych wątpliwości będzie lepiej dla praworządności, dla obiektywizmu roz-
strzygania spraw, jeśli Trybunał Konstytucyjny częściej będzie orzekał w szerszym składzie, a nie w dobranych 
przez prezesa trybunału mniejszych składach. Orzekanie o konstytucyjności ustawy to zbyt ważna sprawa, by 
orzeczenia zapadały głosami 3 sędziów przeciwko 2, a to przecież może się zdarzyć w składach 5-osobowych. 
Konkludując – mamy ustawę w pełni respektującą konstytucyjną rolę Trybunału Konstytucyjnego oraz kończącą 
jałowy spór, który nikomu nie służy, a tylko szkodzi Polsce.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to obywatelski i poselski projekt, który ma zastąpić aktualnie 
obowiązująca ustawę, regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiony projekt obejmuje niezwykle doniosłą zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (DzU z 2015 r., poz. 164, z późn. zm.), a mianowicie wprowadza wybór sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego przez Sejm kwalifikowaną większością 2/3 ustawowej liczby posłów.

Kwestia sposobu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego została uregulowana w art. 194 ust. 1 konsty-
tucji. Powołana norma nie określa reguł trybu wyboru sędziów, co powoduje, że w tym zakresie ma zastosowanie 
art. 120 ustawy zasadniczej. Konstrukcja zwykłej większości przy obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów w przypadku wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego była stosowana niezmiennie od 
wejścia w życie konstytucji.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (DzU 
nr 102, poz. 1070, z późn. zm.), nie określały trybu wyboru sędziów trybunału. Takich postanowień nie zawiera 
również uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej (MP z 2012 r., poz. 32, z późn, zm.), a zatem tryb ten był uprzednio ukształtowany zgodnie z art. 120 
konstytucji, bez jakiejkolwiek modyfikacji.

W art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym został określony tryb wyboru 
sędziów trybunału przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów. W ten sposób została wprowadzona w drodze ustawy reguła odnosząca się do trybu wyboru 
sędziów bezwzględną większością głosów. Art. 120 konstytucji przewiduje dla ustaw i uchwał Sejmu zwykłą 
większość głosów, co oznacza, że gdy jest wymagane kworum, przesądza przewaga głosów „za” wobec głosów 
„przeciw”. Zaś bezwzględna większość głosów oznacza przewagę głosów „za” wobec sumy głosów „przeciw” 
i „wstrzymujących się”. Tak więc doszło do zmodyfikowania podstawowej zasady wyrażonej w art. 120 kon-
stytucji.

W kontekście przedstawionych rozważań należy ocenić jako konstytucyjnie dopuszczalne uregulowanie 
w ustawie kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu określonych uchwał Sejmu, a więc także 
uchwał w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Modyfikacje w szczególności dotyczą wprowadzenia 6-letniej kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 
wyboru sędziów przez Sejm większością 2/3 głosów, przyznania prawa zgłaszania kandydata na sędziego 
nie tylko Prezydium Sejmu, grupie 50 posłów, ale także prezydentowi Rzeczypospolitej, Krajowej Radzie 
Sądownictwa, Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego i Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Projekt przewiduje również – w zmianie art. 21 ust. 1 – że osoba wybrana na stanowisko sędziego składa 
ślubowanie wobec marszałka Sejmu podczas posiedzenia, na którym została wybrana. W projektowanych 
przepisach przejściowych, tj. w art. 128 projektu, wykluczono stosowanie przepisów dotychczasowych o wy-
znaczeniu rozpraw lub posiedzeń według kolejności wpływu spraw do trybunału oraz terminie, w którym nie 
może się odbyć rozprawa. Projekt przewiduje, że ogłoszenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zarządza 
jego prezes, nie jest jednak jasne, czy dotyczy to orzeczeń, które nie zostały ogłoszone przed wejściem w ży-
cie projektowanej ustawy. Projektowane modyfikacje nie budzą zastrzeżeń natury konstytucyjnej i pozostają 
w granicach swobody regulacyjnej ustawodawcy.

Najistotniejszym celem tej ustawy jest stworzenie trwałych podstaw sprawnego i korzystnego dla obywateli 
funkcjonowania państwa poprzez stworzenie nowego, stabilnego kompromisu politycznego, kładącego kres 
kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego, oraz odbudowa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkich ugrupowań 
politycznych, stanowiąc konsensualną propozycję zmian, nakierunkowaną na zażegnanie sporów politycznych 
powstałych na tle funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, będącego jedną z fundamentalnych podstaw 
ustroju demokratycznego. Jest to więc rozwiązanie bez wątpienia kompromisowe pomiędzy stanowiskami partii 
rządzącej oraz partii tworzących opozycję parlamentarną.

Istotne jest to, iż zmiany prawa dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, odmiennie od wielu innych postulatów, 
nie mają charakteru inwazyjnego w tym sensie, że ich wdrożenie nie wymaga zmiany przepisów Konstytucji RP. 
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Jak wiadomo, z mocy art. 235 Konstytucji RP dokonywanie zmian w jej treści zostało obwarowane szczególną 
procedurą, znacznie trudniejszą aniżeli dokonywanie zmian tzw. ustaw zwykłych.

Zaproponowane wcześniej liczne poprawki do dokumentu zaprocentowały wykreśleniem niektórych zapisów 
ustawy. Tak więc obecnie ustawa m.in. zakłada, że pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to co najmniej 11 
sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Nie zmienia się natomiast liczba sędziów 
trybunału, nadal jest ich 15. Pełny skład ma też badać: weta prezydenta do ustaw, ustawę o TK, spory kompe-
tencyjne między organami państwa, przeszkody w sprawowaniu urzędu prezydenta RP, zgodność z konstytucją 
działalności partii politycznych. Konstytucyjność ustaw będzie badana przez składy 5-osobowe. Składy 3-oso-
bowe zajęłyby się m.in. badaniem konstytucyjności innych aktów normatywnych, np. rozporządzeń. Orzeczenia 
we wszystkich składach powinny zapadać zwykłą większością głosów.

Podczas narady nad wyrokiem w pełnym składzie 4 sędziów może zgłosić sprzeciw wobec projektu, gdy 
zagadnienie jest ważne ze względów ustrojowych lub porządku publicznego. Wówczas naradę odraczałoby się 
o 3 miesiące. Na kolejnej naradzie sędziowie proponowaliby propozycję rozstrzygnięcia. Jeśli na ponownej 
naradzie ponownie 4 sędziów złożyłoby sprzeciw, znów nastąpiłyby 3 miesiące odroczenia, po czym odbywa-
łaby się kolejna narada i głosowanie.

Zaproponowana została poprawka, zgodnie z którą w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wej-
ściem w życie nowej ustawy winny być stosowane przepisy ustawy poprzedniej. Według obecnego brzmienia 
nowej ustawy w takich sprawach mają być stosowane jej przepisy.

Wprowadzone do projektu poprawki dotyczą również zapisu, aby z wnioskiem o zbadanie sprawy w pełnym 
składzie mógł występować jedynie prezes TK, skład z danej sprawy albo 3 sędziów, a nie – jak wcześniej pro-
ponowano – także prokurator generalny i prezydent. Zrezygnowano także z zapisu, aby w pewnych sytuacjach 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wymagały 2/3 głosów. Według nowego projektu mają one zapadać 
zwykłą większością.

Ustawa powinna mieć także dłuższe vacatio legis. W ustawie wszak przewidziano, że ma ona wejść w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia, jednak okres ten jest stanowczo za krótki. Ze względu na ważność tej regu-
lacji okres ten powinien być dłuższy i zapewnić TK możliwość odniesienia się do przepisów, które mają być 
podstawą orzekania. Ustawa powinna wejść w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy nie powoduje powstania dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani 
jednostek samorządu terytorialnego. Jedyne koszty związane z wejściem w życie projektu ustawy mogą być 
związane z przejściem w stan spoczynku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy jest zgodny 
z prawem Unii Europejskiej.

Sądzę, iż obecna zmiana zamyka większość konfliktów dotyczących rozwiązań przyjętych w zmianie ustawy 
o TK z czerwca 2015 r. i przywraca regulacje ustawy z 1997 r. Projekt ten unormuje napiętą sytuację wokół 
TK, jaką obserwujemy od wielu miesięcy, oraz reaktywuje ład i porządek. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Wysoki Senacie!
Na wstępie mojego wystąpienia pragnę skierować pytanie do szanownych koleżanek i kolegów z ław opo-

zycji, w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny: co państwo zrobiliście, aby doprowadzić do rozwiązania 
kwestii TK? Chciałbym usłyszeć o konkretnych merytorycznych działaniach podjętych przez opozycję.

Szanowni Państwo, nie było takich! Państwo skupiliście się na podgrzewaniu sporu, bo to było w waszym 
politycznym interesie. To suweren, jakim jest naród, dał nam prawo do reformowania państwa. I to robimy.

Bardzo często mówicie o ograniczeniu demokracji. A jak nazwiecie fakt zakazu wypowiedzi w mediach dla 
pana Kamila Zaradkiewicza, dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego, który to 
zakaz nałożył na niego prezes Rzepliński po wypowiedzi, że „Każdy wyrok, także ten wydany przez sędziów 
Trybunału, podlega ocenie kryteriów ustawowych i konstytucyjnych. Oznacza to, że orzeczenia Trybunału 
nie zawsze są ważne i ostateczne”? W ramach rozpoznawania spraw sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
związani są wszystkimi ustawowymi regulacjami procedury konstytucyjnej. Nie mogą samodzielnie pomijać 
takich przepisów, choćby uznali je za „oczywiście” niekonstytucyjne, nie po myśli prezesa TK. Mało tego, 
mowa tu o prawniku chwalonym publicznie przez prof. Rzeplińskiego i przynajmniej kilkukrotnie docenionym 
przez III RP, jej instytucje i autorytety. Za „wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego” otrzymał specjalne wyróżnienie od prezesa Rady Ministrów – wówczas 
premier Kopacz. Występował na wspólnej konferencji z Andrzejem Rzeplińskim, przedstawiał zadania Zespołu 
Orzecznictwa i Studiów. Omówił też główne tezy corocznej informacji o działalności orzeczniczej Trybunału 
Konstytucyjnego, wielokrotnie asystował panu Rzeplińskiemu podczas ważnych spotkań. Jego sukcesami 
cieszył się pan Adam Bodnar, cieszyli się inni przedstawiciele elit. Naruszeniem demokracji było nadmiarowe 
wybieranie sędziów do TK wbrew apelom prezydenta elekta Andrzeja Dudy, co dziś nazywacie waszym błędem.

Szanowni Państwo, przepraszam za dygresję, ale w moim przekonaniu należało się do tego odnieść 
w kontekście zarzutów o naruszanie zasad demokratycznych, jakie opozycja na każdym kroku stawia Prawu 
i Sprawiedliwości. Wrócę do procedowanej ustawy o TK. Szanowni Państwo, nowe przepisy mają ustabilizować 
sytuację wokół TK. Przedłożona ustawa ma na celu uregulowanie organizacji Trybunału Konstytucyjnego oraz 
trybu postępowania przed trybunałem. Większość zawartych w niej rozwiązań, jak również sam układ i pogru-
powanie przepisów są wzorowane na postanowieniach ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(DzU nr 102, poz. 643, z późn. zm.). Jak zostało podniesione w uzasadnieniu ustawy: „Praktyka funkcjonowania 
TK do wejścia w życie ustawy z 2015 r., w tym zasób doświadczeń o charakterze organizacyjnym, jak i w za-
kresie postępowania oraz wydawania orzeczeń prowadzą do wniosku, że przepisy ustawy z dnia 1 sierpnia 
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, czyli ustawy poprzedzającej ustawę z 2015 r., zapewniały temu organowi 
sprawne funkcjonowanie i właściwe wypełnianie jego kompetencji”. Jednocześnie celem, który zadeklarowali 
projektodawcy, było przeciwdziałanie zagrożeniu „powstania dwóch reżimów prawnych”, ponieważ sytuacja 
taka pozostawałaby w sprzeczności „z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego”.

Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Wysoki Senacie! Procedowana dzisiaj ustawa 
rozwiązuje „najważniejszy i palący problem – usuwa stan niepewności prawnej”. Jak podkreśliłem wcześniej, 
ustawa zasadniczo przywraca regulacje wcześniejszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 
1997 r., która obowiązywała w latach 1997-2015. Przywraca się regulacje, których konstytucyjność nie była 
kwestionowana przez żadną znaczącą grupę polityczną czy społeczną i które, w każdym razie w porównaniu 
z kontrowersjami budzonymi przez ustawę z 2015 r., zadowalająco funkcjonowały w praktyce przez niemal 
2 dekady. Choć projekt zasadniczo przywraca regulacje wcześniejszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 
w niektórych kwestiach zawiera odstępstwa od obowiązujących wówczas przepisów. Nie rozstrzyga wszystkich 
spraw, które są obecnie przedmiotem dyskusji, ale daje szansę na ustabilizowanie sytuacji i obniżenie tempe-
ratury politycznego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęcie tej ustawy kończy kilkumiesięczny 
okres niepewności prawnej związanej z rozbieżnymi opiniami dotyczącymi charakteru prawnego rozstrzygnięć 
Trybunału Konstytucyjnego, kontrowersji, które zostały wywołane przez przyjęcie wspomnianej ustawy. 
Dodatkową zaletą jest fakt, że ustawa przewiduje publikację budzących kontrowersje rozstrzygnięć Trybunału 
Konstytucyjnego wydanych w okresie od 10 marca 2016 r. Niektóre propozycje są odpowiedzią na krytykę 
rozwiązań obowiązującej ustawy o trybunale i odpowiadają, przynajmniej kierunkowo, zmianom oczekiwanym 
przez różne strony sporu. Tak jak zakładał obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, także 
procedowany projekt zobowiązuje – bądź przynajmniej stwarza taką możliwość – do badania w pełnym skła-
dzie konstytucyjności i legalności ważnych ustrojowo i społecznie ustaw. Inną z propozycji zmian pokrywającą 
się z propozycjami projektu obywatelskiego jest to, aby w ramach procedury wyboru prezesa i wiceprezesa 



307
23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

Trybunału Konstytucyjnego każdy z członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
mógł głosować tylko na jednego kandydata.

Zgodnie z ustawą pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. 
w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać: weta prezydenta do ustaw, ustawę o TK, spo-
ry kompetencyjne między organami państwa, przeszkodę w sprawowaniu urzędu prezydenta RP i zgodność 
z konstytucją działalności partii politycznych. Konstytucyjność ustaw mają badać składy 5-osobowe. Składy 
3-osobowe badałyby m.in. konstytucyjność innych aktów normatywnych, np. rozporządzeń. Orzeczenia we 
wszystkich składach zapadałyby zwykłą większością głosów. Przewidziano, że podczas narady w pełnym 
składzie nad wyrokiem 4 sędziów może zgłosić sprzeciw wobec projektu wyroku, gdy zagadnienie jest ważne 
ze względów ustrojowych lub porządku publicznego. W takim przypadku naradę odraczałoby się na 3 miesią-
ce. Na kolejnej naradzie ci sędziowie proponowaliby propozycję rozstrzygnięcia. Jeśli na ponownej naradzie 
4 sędziów ponownie złożyłoby sprzeciw, znów nastąpiłyby 3 miesiące odroczenia, po czym odbywałaby się 
kolejna narada i głosowanie.

Ustawa składa się z 4 rozdziałów, w których reguluje się kolejno: właściwość i ustrój Trybunału Konstytucyjnego; 
postępowanie przed trybunałem – z uwzględnieniem odrębności proceduralnych w sprawach dotyczących kontroli 
aktów normatywnych, które mogą być inicjowane wnioskami, pytaniami prawnymi lub skargami konstytucyj-
nymi, a także w sprawach dotyczących sporów kompetencyjnych oraz zgodności celów lub działalności partii 
politycznych z konstytucją – zasady i tryb orzekania, wreszcie konsekwencje przyjętych rozwiązań w odniesieniu 
do innych ustaw, zagadnienia intertemporalne oraz kwestie będące przedmiotem przepisów końcowych, czyli 
uchylenie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz termin wejścia ustawy w życie. 
Dziękuję bardzo za uwagę.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Procedowana dziś przez Senat nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw zasługuje w mojej ocenie na aprobatę. Wprowadzenie bowiem minimalnej stawki godzinowej dla 
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług, w tym 
dla samozatrudnionych, z całą pewnością doprowadzi do ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych, 
ograniczając też zjawisko zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych przewidujących wynagrodzenie 
znacznie niższe od przysługującego pracownikom minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

Jak się zdaje, jednoczesne wprowadzenie sankcji za stosowanie stawek niższych od obowiązującej mini-
malnej stawki godzinowej i regulacji przewidujących, iż dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie, jak 
również stosowne rozszerzenie katalogu uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy przyczyni się do 
poprawy warunków pracy osób wykonujących obecnie szereg prac w ramach tzw. umów śmieciowych.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz niektórych innych ustaw.

Co trzeba podkreślić, proponowana zmiana wspomnianej ustawy ma przede wszystkim uregulować kwe-
stię prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę osobom, które pozostają zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W obecnym stanie prawnym jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
mianowania, wyboru, powołania bądź spółdzielczej umowy o pracę mają ustalaną wysokość wynagrodzenia 
w trybie określonym w ustawie.

W związku z tym, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych było jednym z priorytetowych celów pani premier Beaty Szydło, propono-
wane zmiany w przytoczonej ustawie mają bardzo istotne uregulowania, a mianowicie mają uchronić młodych 
obywateli przed nadużyciem przez pracodawców umów cywilnoprawnych oraz zapewnić ochronę osobom 
świadczącym pracę właśnie na podstawie takich umów.

Obecne przepisy umożliwiają zatrudnienie pracowników w ich pierwszym roku pracy za wynagrodzenie na 
poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przytoczony przepis jest, jak uważam, dyskryminujący, 
a także krzywdzący dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę, wykonując niejednokrotnie pracę na takim 
samym poziomie, co pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Na podstawie obecnych przepisów pracodawcy 
bardziej opłaca się zatrudnić na umowę-zlecenie młode osoby, które często są jeszcze studentami. Taka umowa 
jest najkorzystniejsza dla pracodawcy, ale już mniej – dla pracownika.

Podobna sytuacja ma miejsce przy wykonywaniu pracy w porze nocnej, kiedy to, mimo iż pracownik wy-
konuje swoje obowiązki w godzinach nocnych, może otrzymać wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak 
za pracę wykonywaną w dzień.

Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości w obecnym stanie prawnym, jest brak jakiejkolwiek ochrony dla 
osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dzięki wprowadzonym zmianom Państwowa 
Inspekcja Pracy uzyska nowe narzędzia kontroli, dzięki którym będzie mogła nałożyć na nieuczciwego praco-
dawcę dodatkowe sankcje. Zgodnie bowiem z przepisami proponowanej ustawy inspektor pracy byłby upraw-
niony do skierowania wystąpienia albo wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. Co więcej, w momencie niedostosowania się do nowych przepisów 
na pracodawcę będzie można nałożyć karę grzywny od 1 tysiąca zł do 30 tysięcy zł, co będzie uregulowane 
w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowe przepisy ponadto szczegółowo określają zakres zmian dotyczących m.in. zakresu umów, wyłączenia 
od stosowania minimalnej stawki godzinowej, szczególnej ochrony minimalnej stawki godzinowej, wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług czy 
wcześniej przedstawionych przeze mnie sankcji i dodatkowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.

Uważam, że proponowane zmiany są zmianami, które dadzą obywatelom pewność, iż nawet zatrudnienie 
na umowę-zlecenie ma swoje walory. Co więcej, ochroni ich przed nadużyciami ze strony pracodawców.

Przedstawione argumenty przemawiają za wprowadzeniem zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę oraz niektórych innych ustaw.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nowa regulacja dotycząca minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 tysiące zł brutto wchodzi 
w życie od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1%) w stosunku do minimalnego wynagrodzenia 
z 2016 r. Obecnie najniższa krajowa wynosi 1850 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawi, że do ręki 
pracownika zatrudnionego za najniższą krajową trafi ok. 1459 zł. Nowa kwota będzie stanowić 47,04% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. Kwota ta będzie waloryzowana 
w zależności od wzrostu płacy minimalnej.

Efektem noweli jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców oraz dla samoza-
trudnionych, która została ustalona na poziomie 12 zł brutto za godzinę.

Uważam, iż wprowadzenie takiej regulacji to bardzo dobre rozwiązanie. Usunie ono lukę, która pozwala 
pracodawcom nadużywać pozycji negocjacyjnej w stosunku do pracowników. Jak się okazuje, w Polsce to 
nadal pracodawca jest stroną silniejszą. Dowodem na to jest ukryte bezrobocie, które dotyczy od 3 do nawet 
5–6 milionów osób. Do tego dochodzi ponad 1,5 miliona zarejestrowanych bezrobotnych.

Głównym celem zmiany przepisów jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz 
wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o ograniczenie 
zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej ma wynagrodzenie 
znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującym na etacie.

Omawiany projekt likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika 
etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku zatrudnienia otrzymuje co najmniej 
80% płacy minimalnej. Nowa regulacja wprowadzi zmianę, która zagwarantuje wszystkim pracownikom, nie-
zależnie od stażu, płacę minimalną w jednakowej, pełnej wysokości. Rozwiązanie to ma znosić dyskryminację 
młodych ludzi na rynku zatrudnienia.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa 
zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wyłącznie w odniesieniu do pracowników, tj. osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku zgodnie z ustawą jest ustalana w stawce miesięcznej; 
możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wymiar czasu pracy obowiązujący 
pracownika.

Mając na uwadze problem nadużywania przez pracodawców umów cywilnoprawnych, jak również potrzebę 
zapewnienia odpowiedniej ochrony osobom świadczącym pracę na podstawie takich umów, za zasadne należy 
uznać wprowadzenie przepisów gwarantujących prawo do minimalnego wynagrodzenia osobom świadczącym 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowelizacja ustawy z pewnością przyczyni się do przeciwdziałania 
zjawisku obchodzenia przepisów prawa pracy i zawierania zamiast umów o pracę umów cywilnoprawnych, 
w przypadku których wysokość wynagrodzenia może być ustalana na poziomie niższym niż minimalne wy-
nagrodzenie obowiązujące pracowników.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy-
-zlecenia przysłuży się polskiej gospodarce i pozytywnie wpłynie na rynek pracy. Dodatkowe zarobki podniosą 
popyt wewnętrzny i przyczynią do powstania dodatkowego impulsu gospodarczego.

Przyjęto co do zasady, że sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług 
ma być ustalony między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca 
będzie przekładał zleceniodawcy w formie papierowej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług. Informacja taka będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin 
wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy 
samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie 
od osiągniętego rezultatu. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm 
ochroniarskich i sprzątających, w przypadku których stawki wynagrodzeń są szczególnie niskie.

Rozszerzenie zakresu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy ma dotyczyć kontroli, czy podmiot kontrolo-
wany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia 
w wymaganej wysokości.
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W zaproponowanym przepisie dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany 
przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany 
pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej trakto-
wane w porównaniu z osobami lepiej wynagradzanymi, otrzymującymi pensję wyższą niż pensja minimalna.

Uważam, że przy odpowiednim egzekwowaniu przepisów owa nowelizacja skłoni pracodawców do zatrud-
niania pracowników na umowy o pracę. Jest to krok w stronę uporządkowania rynku pracy i poprawienia sytu-
acji pewnej części pracowników. Moim zdaniem nie należy obawiać się zwiększenia szarej strefy rynku pracy. 
Bezrobocie będzie się zmniejszać nie tylko dlatego, że gospodarka się dobrze rozwija, rośnie, ale też dlatego, 
że zmienia się demograficzna struktura zatrudnienia. Na podwyżce płacy minimalnej skorzysta 1,3 miliona 
Polaków. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W Polsce według ostatnich danych zatrudnionych jest ok. 15 mln pracowników, z tego ok. 1,5 mln na tzw. 
umowach śmieciowych, czyli umowach-zleceniach. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy co piąta z tych 
umów powinna już być umową o pracę. Jeśli nie jest, to znaczy, że ci pracownicy są wykorzystywani przez 
pracodawcę. Czy to nie jest ta grupa ok. 11% zatrudnionych Polaków zagrożonych ubóstwem? Bardzo praw-
dopodobne. Nomen omen, jak wynika z kontroli NIK, w przypadku niektórych umów-zleceń stawki były na 
poziomie nawet 25 gr za godzinę, a umowy na kilka złotych były powszechną praktyką. Cóż to za praca, która 
nie pozwala zarobić na własne życie, na życie własnej rodziny? To musi wołać o pomstę do nieba.

Jak wygląda częsta praktyka? Otóż najczęściej pracodawca w celu obniżenia własnych kosztów wywiera 
nacisk na swojego pracownika, aby rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą, jednak dotychczasowy 
charakter pracy nie ulega zmianie. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do 
osób wykonujących pracę w formie tzw. samozatrudnienia. W 51% przypadków pracodawca uzależnił powie-
rzenie pracy od podjęcia przez te osoby działalności gospodarczej. Należy mieć nadzieję, że minimalna stawka 
godzinowa ucywilizuje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.

Premier Beata Szydło w exposé zapowiadała, że PiS będzie przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnopraw-
nych, że wprowadzi ochronę osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, a dokładniej mówiąc, na 
poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy.

Dlatego z uznaniem należy powitać ustawę, która wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia od 
1 stycznia 2017 r. na poziomie ponad 12 zł. Dodam, że wysokość tej stawki została uzależniona od corocznej 
dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli gdyby wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę została ustalona na poziomie zaproponowanym w tym roku przez rząd Radzie Dialogu Społecznego 
do negocjacji, tj. 2 tysiące zł, wówczas minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wyniosłaby 13 zł.

Do kontroli przestrzegania przez zleceniodawców tych przepisów upoważniona została Państwowa Inspekcja 
Pracy. PIP uzyskała dodatkowe uprawnienie przeprowadzenia kontroli bez zapowiedzi w celu ustalenia, czy 
minimalna stawka godzinowa jest wypłacana. Przedsiębiorcy, którzy nie wypłacają swoim zleceniobiorcom 
co najmniej minimalnej stawki, muszą się liczyć z karą grzywny w wysokości od 1 tysiąca zł do 30 tysięcy zł.

Warto podkreślić, że wśród wielu zmian, jakie wprowadza się w tej ustawie, jest przede wszystkim likwi-
dacja możliwości zatrudniania pracowników młodocianych za 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ten 
przepis był niesprawiedliwy i wywoływał u młodych Polaków wchodzących na rynek pracy chęć emigracji 
zarobkowej. Zniesienie tego przepisu jest symbolicznym, ale ważnym gestem skierowanym do młodych ludzi, 
absolwentów szkół, ponieważ wreszcie nie będą prawnie dyskryminowani na rynku pracy.

Chciałbym dodać, że regulacje zawarte w projektowanej ustawie zostały opracowane z uwzględnieniem 
uwag i przy szerokiej konsultacji strony pracowników i strony pracodawców przez Radę Dialogu Społecznego 
7 kwietnia 2016 r.

Jak sądzę, na tę ustawę czekają miliony osób, które nie mają podpisanej umowy o pracę, lecz tylko ‒ umowę-
-zlecenia. Jak stwierdził NIK, patologia związana z nadużywaniem umów cywilnoprawnych dotyka całe branże, 
środowiska lokalne i spycha na margines życia i egzystencji wiele polskich rodzin. Dłużej nie można tego tolerować. 
Takie są owoce liberalnej gospodarki, dlatego państwo powinno wyraźnie wystąpić w obronie swoich obywateli.

Skoro w stosunkach pracy stroną dominującą i silniejszą jest pracodawca, który w praktyce narzuca i kreuje 
warunki zatrudnienia i wynagradzania, przy ustalaniu tych warunków znaczenia nabierają związki zawodowe, 
a w konsekwencji państwo. I właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodze-
niu jest przejawem troski i zaangażowania w to, by dobrodziejstwa płynące z transformacji gospodarczej były 
udziałem jak najszerszego kręgu obywateli, a nie tylko wąskiej grupy wpływowych ludzi.

Rynek pracy wymaga zmian, i to bardzo gruntownych zmian. Ta ustawa to nie tylko dobra zmiana, oczeki-
wana przez setki tysięcy pracowników, których poprzednia ekipa rządowa rzuciła na tzw. zieloną wyspę. Z tego 
powodu utracili miano pracowników, stali się tylko zleceniobiorcami, wbrew prawu, wbrew oczekiwaniom, 
wbrew logice. Owa zielona polska wyspa stała się atrakcyjna jedynie dzięki taniej sile roboczej. Czy nie jest 
nam z tego powodu wstyd? Jakoś Komisja Wenecka nie zajęła się problemem umów śmieciowych. Dobrze, że 
Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji, nie doniosło o tych naruszeniach prawa Brukseli – zaczekaliśmy 
na przejęcie rządów, aby te dyskryminacyjne praktyki ukrócić.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na polskim rynku funkcjonują zarówno mikroprzedsiębiorcy operujący na rynku lokalnym, jak i wielkie 
sieci handlowe posiadające tysiące punktów sprzedaży w skali całego kraju. Liczba sklepów w Polsce wzrasta, 
co za tym idzie, sukcesywnie zwiększa się wartość sprzedaży detalicznej.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego w Polsce mają zróż-
nicowany charakter.

6 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej.
Głównym celem tej ustawy jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa przeznaczonych na 

finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci „Rodzina 500+”, jako stanowiących jedno ze źródeł jego finansowania, oraz uzyskanie dodatkowych 
dochodów w celu wyrównania uszczerbku budżetowego, który powstaje w wyniku stosowania praktyk opty-
malizacyjnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Posłowie zdecydowali o przesunięciu terminu wejścia w życie ustawy z 1 sierpnia na 1 września 2016 r. Przy 
założeniu, że podatek będzie obowiązywał od 1 sierpnia, dochody z niego rząd szacował na ok. 630 milionów zł 
brutto i ok. 510 milionów zł netto. Na 2017 r., gdy podatek będzie obowiązywał cały rok, rząd szacuje wpływy 
z niego na 1,9 miliarda zł brutto.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej:
– przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży do-

konywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych);

– podatnikami będą sprzedawcy detaliczni (tj. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej);

– podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprze-
daży detalicznej ponad kwotę 17 milionów zł (kwota wolna od opodatkowania wyniesie zatem 17 milionów zł 
miesięcznie) – przy czym przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT;

– obowiązek podatkowy powstanie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 
17 milionów zł i dotyczyć będzie przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca;

– podatek będzie miał charakter progresywny – wprowadzone zostaną dwie stawki i dwa progi podatko-
we: 0,8% od przychodu między 17 milionów zł a 170 milionów zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 
170 milionów zł miesięcznie.

Przyjęta przez Sejm ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży przez internet ani nie zawiera szczegól-
nych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych czy w ramach franczyzy.

Ustawa o tzw. podatku od marketów budziła od początku dużo emocji.
Według oceny rzeczniczki prasowej Polskiej Izby Handlu zmiany będą miały pozytywny skutek dla rynku, 

co spowoduje wyrównanie szans mniejszych firm w starciu z większymi. Pani rzecznik PIH nie sądzi, by ceny 
dla klientów sklepów wzrosły. Zwiększenie konkurencyjności małych podmiotów nie powinno skutkować 
podniesieniem cen w większych sklepach.

Na zakończenie chciałbym zdecydowanie podkreślić, że celem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej 
jest zbliżenie zasad funkcjonowania małych osiedlowych sklepów i dużych sieci handlowych. Istniejące dotąd 
dysproporcje w podatkach powodowały bowiem, że rodzinne sklepiki znikały z rynku, a wielkie sieci handlowe 
się rozrastały. Dziękuję.



314
23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wprowadzenie podatku od hipermarketów, tak jak wprowadzenie podatku bankowego, Prawo i Sprawiedliwość 
zapowiadało w kampanii wyborczej. Spotkało się to z dużym poparciem Polaków, a zwłaszcza polskich kup-
ców, polskich firm handlowych, które do tej pory nie miały żadnej możliwości konkurowania z zagranicznymi 
sieciami handlowymi, z tzw. sklepami wielkopowierzchniowymi. Nie muszę przypominać, że handel w Polsce 
zdominowały i zabetonowały zagraniczne sieci: Biedronka, Tesco, Auchan, Lidl, Kaufland, Carrefour czy 
Eurocash. Choć mamy kilka polskich sieci handlowych, to są one malutkie.

Nie stało się to nagle. Dość wspomnieć, że w latach 2008–2014 ze 100 tysięcy działających w Polsce małych 
sklepów z rynku zniknęło ich ponad 25 tysięcy. Dzieła zniszczenia dokonała nieodpowiedzialna i destrukcyjnie 
wpływająca na polski handel polityka PO, która w różny sposób promowała kapitał zagraniczny. Jaskrawym 
przykładem był protest kupców w 2008 r. przeciwko zabijaniu polskiego handlu. Wtedy w Warszawie przed 
Pałacem Kultury i Nauki siłą usunięto z placu Defilad ponad 2 tysiące kupców. Byli pałowani i traktowani ga-
zem łzawiącym przez wynajętych przez warszawski ratusz ochroniarzy. Ich miejsce zajęli giganci z zagranicy: 
sieci dyskontów, twardych franczyz i hipermarketów.

Jak donosi portal Money.pl, roczne obroty portugalskiej Biedronki, największej sieci dyskontowej w Polsce 
(ponad 2,6 tysiąca sklepów), przekraczają 35 miliardów zł (te obroty są dwa razy większe niż wydatki polskiego 
państwa na przedszkola, szkoły i uniwersytety razem wzięte). Roczne obroty portugalskiego Eurocashu, naj-
większego operatora franczyzowego w Polsce (12,7 tysiąca sklepów), to 16,9 miliarda zł. Roczne obroty francu-
skiego Auchan, największej w Polsce sieci hipermarketów (62 sklepy wielkopowierzchniowe), to 7,7 miliarda zł.

Dla porównania, najlepsze pod względem obrotów polskie sieci to PPHU Specjał, generujący w skali roku 
7,7 miliarda zł, oraz Polomarket – 3,8 miliarda zł. Cała reszta to zwykli sklepikarze – drobnica, która w starciu 
z zagranicznymi sieciami nie ma najmniejszych szans.

Ustawa, o której mówimy, wprowadza nową daninę publiczną do polskiego systemu podatkowego, dodam: 
poddaną wcześniej szerokim konsultacjom społecznym. To prawda, że jej głównym celem jest zwiększenie 
dochodów podatkowych do budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie np. programu „Rodzina 500+”. 
Ale liczymy także na odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest stałe zmniejszanie się liczby małych sklepów 
stanowiących niejednokrotnie wyłączne źródło utrzymania polskich rodzin.

Jaki to będzie podatek? Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży. Podstawę opodatkowania 
stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka ze sprzedaży ponad kwotę 17 milionów zł. Obowiązek podat-
kowy powstaje z chwilą osiągnięcia przychodu przekraczającego 17 milionów zł i dotyczy przychodu powyżej 
tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Dwie stawki podatku to stawka 0,8% dla podstawy 
opodatkowania do 170 milionów zł i stawka 1,4% dla podstawy opodatkowania stanowiącej nadwyżkę ponad 
kwotę 170 milionów zł. Do przychodu nie będzie się wliczało należnego podatku od towarów i usług. Ustawa 
przewiduje wyłączenie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia materiałów energetycznych, takich 
jak gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło, woda dostarczane do konsumentów za pośrednictwem sieci dys-
trybucyjnych, paliwa stałe, gaz w butlach używany do celów opałowych oraz olej opałowy. Ponadto przewiduje 
się wyłączenie z opodatkowania sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa. 
Ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet. Ustawa wejdzie w życie z dniem 
1 sierpnia 2016 r. Rząd szacuje, że wpływy brutto z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą w 2016 r. 
ok. 630 milionów zł, a wpływy netto, tj. pomniejszone o ubytek dochodów z tytułu podatków dochodowych PIT 
i CIT, ze względu na kosztowy charakter podatku oszacowano na ok. 510 milionów zł. W skali roku wpływy 
brutto należy oszacować na ok. 1,9 miliarda zł, zaś wpływy netto – na 1,5 miliarda zł.

Należy dopowiedzieć, że wprowadzany podatek to dopiero pierwszy krok na drodze uzdrowienia polskiego 
handlu detalicznego, aby wyglądał tak, jak chociażby w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Holandii, 
całej Skandynawii czy we Włoszech. Tam od dawna rynkiem niepodzielnie rządzą narodowe sieci do spółki 
z małymi sklepikami. W tych krajach rządy po prostu pielęgnują kapitał własny.

Opozycja skrytykowała nowy podatek, twierdząc, że, po pierwsze, łamie zasady konstytucji dotyczące rów-
nego traktowania podmiotów gospodarczych, a po wtóre, sprzedawcy przerzucą koszty podatku na klientów, 
podwyższając ceny bądź żądając od dostawców obniżenia cen. Być może i tak będzie, ale to Polacy wskazali 
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nam potrzebę takich zmian legislacyjnych, aby obłożyć podatkiem wielkie sieci, które przez lata cieszyły się 
przywilejami podatkowymi, nierzadko traktując nasz kraj i zatrudnionych pracowników jako półkolonię, dre-
nując ich zdrowie i siły za marną pensję. Podatek nie jest więc wymysłem polityków Prawa i Sprawiedliwości, 
czymś oderwanym od rzeczywistości. Konkretnie, tym podatkiem sklepowym chcemy bodaj częściowo wy-
równać gigantyczne dysproporcje między polskimi drobnymi handlowcami a sieciami zagranicznymi, licząc 
na to, że choć trochę wyhamujemy postępującą degradację polskiego handlu.

O ile mi wiadomo, zdecydowana większość handlowców jest z obecnego kształtu tego podatku zadowolona. 
Progresja spełnia założenia wyrównania szans. Nie dziwię się, że krytycznie oceniła projekt ustawy Polska 
Organizacja Handlu i Dystrybucji, reprezentująca interesy zagranicznych koncernów. Jeśli jednak sieci zagra-
niczne potrafią wydać na reklamę 3 razy więcej niż wynosi wysokość odprowadzanych podatków, ufam, że 
zrozumieją potrzebę daniny dla kraju, z którego transferują do swoich krajów miliardy polskich złotych. Nie 
zawsze zgodnie z prawem.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mija 6-letnia kadencja KRRiT. Były to lata, w których odbiorcy programów telewizyjnych otrzymali posze-
rzony i zróżnicowany zestaw programów, do których dostęp jest możliwy na różne sposoby: poprzez naziemne 
multipleksy cyfrowe, a także za pośrednictwem telewizji internetowej i usług na żądanie. Należy przyznać, że 
Krajowa Rada wykonała dużą pracę, jeżeli chodzi o proces cyfryzacji telewizji i radiofonii oraz podział miejsc 
na multipleksach. Dlatego w zasadzie można by pozwolić członkom KRRiT dotrwać do końca kadencji, czyli 
do 4 sierpnia. Wówczas jednak powstałby nie do końca prawdziwy obraz działań instytucji odpowiedzialnej 
za to, co działo się w mediach publicznych, i nie tylko publicznych, w minionym roku.

Jak powiedziałem, przygotowane sprawozdanie ukazuje ogrom podejmowanych przez KRRiT ustawowych 
zadań, ale tak już bywa, że więcej uwagi zawsze skupia się na zaniechaniach niż na osiągnięciach. Postaram 
się dotknąć tych kilku, ale jakże ważnych zaniechań, obarczających odpowiedzialnością KRRiT.

Pierwsza sprawa, której KRRiT tylko się przyglądała, dotyczy wypierania z rynku i wchłaniania przez 
zagraniczne koncerny polskich wydawców mediów. Innymi słowy, KRRiT nie reagowała na nadmierną kon-
centrację zagranicznych, a także polskich grup kapitałowych na rynku mediów, godziła się na brak barier dla 
nadmiernej koncentracji kapitałowej, na monopol wspomnianych grup i w konsekwencji na płynące z tego 
zagrożenia. Przypomnę, że tylko zagraniczne grupy kapitałowe, w większości niemieckie, wykupywały lokalne 
stacje radiowe, z czego statystyczny słuchacz zapewne nie zdawał sobie sprawy. Mało kto wie, że najważniejszy 
prywatny nadawca, RMF, należy do niemieckiego koncernu Bauer, a ten posiada ponadto ogromną część rynku 
kolorowych czasopism i znaczne wpływy w internecie. Podobną siłę ma na rynku medialnym ZPR, właściciel 
sieci kilkudziesięciu rozgłośni Eska, gazety codziennej „Super Express” i 4 stacji telewizyjnych. KRRiT bez 
słowa protestu udzieliła temu koncernowi koncesji na telewizyjnych multipleksach!

Odpowiedź jest niby prosta: prawo na to pozwala. Z tego powodu nie słyszałem zatroskania KRRiT, gdy 
Agora, wydawca „Gazety Wyborczej”, znacznie zwiększyła sieć rozgłośni TOK FM należącej do Agory. 
W nagrodę KRRiT przyznała im 2 stacje telewizyjne na multipleksie 8: Stopklatkę i Kiwi TV. Na tym samym 
multipleksie KRRiT umieściła program telewizji Zoom, redagowany przez potentata internetowego – Onet. 
A kto jest właścicielem Onetu? Niemiecko-szwajcarska spółka Ringer Axel Springer, ta sama, która wydaje 
gazetę „Fakt” i tygodnik „Newsweek”.

A czy jest prawdą, że Liberty Global, amerykański właściciel sieci telewizji kablowej UPC, główny operator 
na naszym rynku kablowym, ma zakupić Multimedia Polska? Dzięki tej transakcji liczba klientów UPC wzro-
śnie do 2 milionów 200 tysięcy. To połowa wszystkich gospodarstw domowych korzystających ze wspomnianej 
formy płatnej telewizji.

I drugie pytanie w kwestii niebezpiecznej koncentracji na rynku mediów: czy sprywatyzowana za rządów 
Platformy Obywatelskiej spółka Ruch, jeden z 3 największych dystrybutorów prasy (poprzez sieć kiosków) 
w Polsce, zostanie sprzedana niemieckiemu koncernowi Axel Springer?

Ktoś powie, że czepiam się KRRiT, że przecież to nie ona, tylko UOKiK ma decydujące zdanie o tym, czy 
jakiś koncern zaczyna niebezpiecznie dominować w mediach. To prawda, ale koncesje przydziela i kontroluje 
Krajowa Rada. To ona niejako odpowiada za polskich odbiorców mediów, często nieświadomych faktu, że 
korzystają z informacji, rozrywki i edukacji dostarczanej już wyłącznie przez kogoś, kto kieruje biznesem 
z Berlina czy z Nowego Jorku.

Znowu dopowiem, że firmy Bauer, Axel Springer czy Verlagsgruppe Passau sprzedają w Polsce setki mi-
lionów kolorowych czasopism rocznie. Kierują także mediami elektronicznymi: Bauer posiada portal interne-
towy Interia, z którego miesięcznie korzysta 17 milionów użytkowników, 20 milionów osób korzysta z portalu 
internetowego Onet, którego właścicielem jest Ringer Axel Springer. Strony internetowe niemieckiej Polska 
Press odwiedza 15 milionów użytkowników. Najwięksi dostarczyciele płatnej telewizji to Cyfrowy Polsat 
z 3,5 miliona klientów, satelitarny nc+ (właściciel większościowy – francuski koncern Vivendi) z ponad 2 mi-
lionami odbiorców oraz wspomniany operator kablowy UPC. Do tej trójki rocznie wpływa od widzów kwota 
ponad 6 miliardów zł, 70% przychodów całej płatnej telewizji. Wniosek: obcy kształtują nasze gusty i opinie, 
reklamują własne firmy, ściągają miliardy złotych z polskiego rynku.

Prawo zabrania bycia nadawcą i sprzedawcą płatnej telewizji, a także usług internetowych. Ale wszystko 
można obejść. I tak się robi. Jakże inaczej jest w wielu krajach Zachodu: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, 
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Wielkiej Brytanii, a nawet znanych ze skrajnie wolnorynkowego podejścia Stanach Zjednoczonych. U nas 
praktycznie nie istnieją żadne bariery zapobiegające łączeniu kapitału telewizji, radia, prasy oraz internetu. 
Nie ma żadnych barier dla dominacji w mediach obcego kapitału. Tymczasem posiadanie przez 1 osobę lub 
firmę wielu mediów w większości krajów jest odbierane jako poważne zagrożenie. We wspomnianych krajach 
są przepisy zabraniające koncentracji kapitału w środkach społecznego przekazu, co jest traktowane jako 
sposób na ochronę swej suwerenności. To są przepisy wymierzone przeciwko ponadnarodowym korporacjom. 
Czy nasze państwo i w tej dziedzinie nie powinno zmienić polityki, by skutecznie bronić swej medialnej su-
werenności? Może już czas skończyć z sytuacją, kiedy nasze państwo jest traktowane jako półkolonia. Z tego 
powodu uważam, że KRRiT za mało uwrażliwiała odbiorców na ten problem, co więcej – przykładała rękę do 
nadmiernej koncentracji mediów zagranicznych na naszym rynku.

Jak bardzo mijamy się w ocenie mediów publicznych z przewodniczącym Janem Dworakiem, świadczy 
jego krytyka projektu mediów narodowych. Widzi on w tym wyłącznie upartyjnienie, tymczasem celem jest 
umocnienie mediów publicznych jako własności całego narodu. Chcemy zapewnić im nie tylko niezależność 
prawną, lecz także bezpieczeństwo finansowe, czyli lepszą ściągalność abonamentu. I tu widziałbym kolejne 
zaniechanie członków KRRiT. Owszem, robiono wszystko, aby poprawić ściągalność zadłużenia w płaceniu 
abonamentu, ale nie zrobiono niczego, aby zdopingować ustawodawcę do zmiany jego poboru. Przez 6 lat sły-
szeliśmy, że trwa praca nad ustawą abonamentową. W ciągu całej kadencji KRRiT, mając większość w Sejmie, 
rząd i prezydenta, nie zrobiła nic, aby sytuację poprawić. To jest najważniejszy argument, aby głosować za 
odwołaniem KRRiT.

Podsumowując, albo KRRiT nie spełniała swojej roli, albo jednak ma ograniczony wpływ na media publiczne, 
skoro dochodziło do procesów degradacji tych mediów. Dlatego czas na dobrą zmianę.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań administracyjno-prawnych mających na 

celu budowę docelowych węzłów w ciągu autostrady A2 na terenie województwa lubuskiego.
Zgodnie z umową koncesyjną zawartą między ówczesnym ministrem infrastruktury a Autostradą Wielkopolską 

SA na odcinku autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl, na terenie województwa lubuskiego zostało zaplano-
wanych 7 zjazdów. Obecnie wybudowanych jest 5, realizacja 2 pozostałych, „Łagów” oraz „Myszęcin”, jest 
odkładana w czasie. Przyczynia się to do ograniczenia mieszkańcom oraz podróżnym dostępności do autostrady, 
a przedsiębiorcom i ruchowi tranzytowemu – do istniejącej infrastruktury.

Autostrada A2, jako najważniejsza oś komunikacyjna na linii wschód –zachód w regionie, stanowi korytarz 
tranzytowy. Powstanie brakujących zjazdów „Łagów” i „Myszęcin” jest działaniem priorytetowym dla woje-
wództwa. Realizacja inwestycji wpłynie na rozwój gospodarki oraz turystyki zarówno lokalnych gmin, przez 
które przebiega autostrada A2, jak i całego województwa lubuskiego.

W związku z powyższym uważam, że działania mające na celu budowę docelowych węzłów w ciągu auto-
strady A2 na terenie województwa lubuskiego są ważne i uzasadnione.

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 podjęcie działań mających na celu powstanie skutecznych 

kompleksowych narzędzi do walki z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach.
Odnosząc się do apelu z dnia 7 lipca br., podpisanego przez włodarzy największych polskich miast („Stanowisko 

polskich miast ws. systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”, 7 lipca 2016 r., Kraków), 
dotyczącego ww. problemu należy zwrócić uwagę na fakt, iż dotyczy on obszaru całej Polski i wymaga podej-
mowania wspólnych, dobrze skoordynowanych działań. Potrzebne są zmiany legislacyjne na poziomie krajo-
wym. Działania są tym bardziej zasadne ze względu na skargę Komisji Europejskiej skierowaną do Trybunału 
Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce za długotrwałe łamanie norm jakości powietrza. Jednocześnie Polacy 
rokrocznie ponoszą konsekwencje zdrowotne związane z niską jakością powietrza w naszym kraju.

Apel zawiera propozycje konkretnych rozwiązań w zakresie ograniczania niskiej emisji:
– wprowadzenie minimalnych standardów jakości kwalifikowanych paliw stałych dla sektora komunalno-

-bytowego;
– wprowadzenie minimalnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw stałych w sektorze komunal-

no-bytowym;
– wprowadzenie parametrów jakościowych nowych kotłów opalanych paliwami stałymi;
– wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywi-

dualnych instalacji spalania.
Jednocześnie proponowane są – podane poniżej – działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł komunikacyjnych.
1. Wyposażenie lokalnych władz samorządowych w możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji komu-

nikacyjnej.
2. Wprowadzenie obowiązującego na terenie całego kraju jednolitego systemu oznakowania samochodów 

spełniających określone normy emisji spalin.
3. Wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej w obszarze stref ograniczonej emisji komunikacyjnej 

w trakcie występowania epizodów zanieczyszczeń powietrza.
4. Umożliwienie czasowych zmian organizacji ruchu drogowego w celu ograniczenia lokalnego ruchu po-

jazdów samochodowych poprzez wprowadzenie ruchu naprzemiennego z rejestracjami parzystymi i nieparzy-
stymi w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami oraz wprowadzenie zakazu 
ruchu samochodów przewożących mniej niż 3 osoby w okresie występowania epizodów z podwyższonymi 
zanieczyszczeniami.

Są też propozycje w zakresie ograniczenia emisji o charakterze wtórnym i utrzymania czystości w obrębie 
ciągów komunikacyjnych.

1. Umożliwienie lokalnym władzom samorządowym wprowadzenia do regulaminów utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy obowiązku regularnego czyszczenia na mokro przez właścicieli nieruchomości 
chodników służących do ruchu pieszego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości – szczególnie w okre-
sie wiosenno-letnim.

2. Wprowadzenie do pozwolenia na budowę zapisu o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czysz-
czących zapobiegających każdorazowo nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujące 
budowę na drogi publiczne z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu obowiązków kierownika budowy w zakresie 
nadzoru stosowania tychże urządzeń.

3. Rozszerzenie katalogu przepisów dotyczących obowiązku prawidłowego prowadzenia budowy o możli-
wość ukarania prowadzących budowę za niezachowanie należytej staranności w dbaniu o środowisko poprzez 
zaniechanie stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez 
samochody obsługujące budowę na drogi publiczne.

Teraz propozycje w zakresie działalności kontrolnej.
1. Wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne oraz eg-

zekucyjne związane z przestrzeganiem ograniczeń, zakazów lub nakazów w obrębie stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej.
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2. Wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne i eg-
zekucyjne w zakresie kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy w obrębie stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej lub innych stref wyznaczonych przez rady gmin.

3. Wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w uprawnienia kontrolne pojazdów 
(będących w ruchu) opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg prowadzącego 
do niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza atmosferycznego.

W zakresie ochrony obszarów wymiany powietrza w miastach byłoby to umożliwienie dodatkowej ochrony 
kanałów przewietrzania miasta poprzez wprowadzenie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie działań o charakterze fiskalnym byłoby to umożliwienie ustalania zwiększonej opłaty taryfowej 
za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-
-zimowego).

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do zamieszczonych propozycji roz-
wiązań problemu. Uważam, że działania mające na celu powstanie skutecznych kompleksowych narzędzi do 
walki z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Na mój dyżur senatorski zgłosiła się 58-letnia mieszkanka Środy Wielkopolskiej chorująca na stwardnienie 

rozsiane. Poruszyła ona problem dotykający zarówno ją, jak i wiele innych osób w naszym kraju cierpiących 
na przewlekle postępujące stwardnienie rozsiane.

Czy są plany Ministerstwa Zdrowia w zakresie wdrożenia programu leczenia interferonem osób cierpiących 
na przewlekle postępujące stwardnienie rozsiane? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

Wspomniana mieszkanka Środy Wielkopolskiej powiedziała, że po 30 latach pracy utrzymuje się jedynie 
z renty wynoszącej 800 zł miesięcznie. Nie została ona zakwalifikowana do żadnego dotychczasowego progra-
mu, który umożliwiałby jej leczenie.

Za moim pośrednictwem 58-letnia obywatelka pragnie zaapelować do Pana Ministra o szybkie wdrożenie 
programu leczenia interferonem osób cierpiących na przewlekle postępujące stwardnienie rozsiane, ponieważ 
te osoby nie mogą w nieskończoność czekać na pomoc.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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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 licznymi zapytaniami mieszkańców powiatu limanowskiego w przedmiocie deficytu wody 

w gospodarstwach rolnych, powiatu, który obecnie jest na pograniczu suszy, uprzejmie zapytuję.
1. Czy obecnie istnieją programy wsparcia o charakterze indywidualnego lub grupowego działania w zakresie 

budowy wodociągów i zbiorników wodnych na obszarach wiejskich dla jednego lub grupy zabudowań, ujęć 
wodnych w oparciu o naturalnie istniejące punktowe ujęcia wody lub studni na obszarze gospodarstw rolnych?

Słabo rozbudowana sieć zaopatrywania w wodę na terenie Limanowszczyzny i duże rozproszenie gospodarstw 
powodują, że wiele gospodarstw rolnych nie jest lub nie będzie objętych siecią wodociągową. Przy czym należy 
zauważyć, że na obszarze poszczególnych gospodarstw występują punktowe uwilgocenia (wyniki), świadczące 
o istniejących tam źródłach wody. Ograniczone możliwości finansowe ludności terenów wiejskich uniemożliwiają 
samodzielną budowę małych sieci wodociągowych. W obecnej sytuacji istniejące indywidualne ujęcia wody 
ze względu na suszę wysychają. Ma to szczególne znaczenie w hodowlanych gospodarstwach rolnych, gdzie 
niezbędne jest zaopatrzenie w wodę. Nie bez znaczenia są także stosunkowo duże koszty przyłączy i wysoka 
cena wody w ujęciach komunalnych.

2. Czy jest możliwe stworzenie programu obejmującego np. budowę studni lub ujęć wodnych w oparciu 
o naturalnie istniejące punktowo źródła wody, który zakładałby pomoc gospodarstwom rolnym w wysokości 
np. do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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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 otrzymanymi uwagami merytorycznymi, kierowanymi przez wieloletniego doradcę rolnicze-

go w gminie J., w powiecie (…), pana S. N. odnośnie do konieczności zmiany rozporządzenia poprzedniego 
ministra rolnictwa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 1813) 
uprzejmie zapytuję o następujące kwestie.

1. Czy ogromna dysproporcja powierzchniowa, niekorzystna dla rolnictwa małopolskiego, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu często niekorzystnych warunków glebowo-klimatycznych panujących w naszym regionie, nie 
spowoduje sytuacji, w której wymogom zawartym w rozporządzeniu, jednakowym dla wszystkich gospodarstw 
w Polsce sprostają jedynie duże gospodarstwa rolne? Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w regionach 
północno-zachodnich naszego kraju wynosi bowiem ponad 20 ha, średnia statystyczna powierzchnia w Polsce 
wynosi ok. 10,45 ha, a średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Małopolsce nie przekracza 5 ha.

2. Czy w związku z zapisem §3 pkt 3 przedmiotowego rozporządzenia w przypadku małych gospodarstw 
minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstwa objętego wspomnianym działaniem ma przekraczać 10 tysięcy 
euro? W sytuacji gdy:

a) gospodarstwo w naszym rejonie, które ma najmniejsze szanse zyskać wsparcie w programie (60 tysięcy zł), 
musi docelowo posiadać minimum 11 krów mlecznych, a by zapewnić dla nich paszę w naszych warunkach, 
gospodarstwo musi posiadać minimum kilkanaście hektarów użytków rolnych,

b) w przypadku chowu owiec gospodarstwo musi posiadać minimum 167 sztuk maciorek, a by wyżywić je 
i ich potomstwo, potrzeba ponad 30 ha użytków rolnych.

c) w przypadku produkcji ziarna żyta gospodarstwo musi posiadać minimum 21 hektarów tej uprawy rocznie,
być może należałoby dla obszarów górskich dopuścić niższą wielkość, przykładowo 7 tysięcy euro.
3. Czy warunki otrzymania wsparcia dla małych gospodarstw nie mogłyby zostać zliberalizowane poprzez 

zmniejszenie w §13 pkt 2 rozporządzenia rygorystycznej jak dla niewielkich gospodarstw rolnych umiejsco-
wionych w trudnych, górskich warunkach punktacji z 10 pkt do, przykładowo, 7 pkt?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

W 2004 r. wiele śląskich samorządów sporządziło wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności, 
w większości przypadków związane z gospodarką wodno-ściekową. W kosztach kwalifikowalnych mieściły 
się wydatki na VAT, a dofinansowanie z Funduszu Spójności miało stanowić 75% kosztów kwalifikowalnych 
(po zmianach 90%). Projekty miały być realizowane w 3 sektorach: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, 
w tym kanalizacji deszczowej, i oczyszczania ścieków przez gminy. Majątek wytworzony w ramach projektu 
miał zostać, zgodnie ze studium wykonalności, przekazany aportem przedsiębiorstwom wodociągowym dzia-
łającym w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem poszczególnych gmin.

Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dotyczące 
aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. W związku z tą nowelizacją podjęto decyzję, iż mienie wytworzone 
w ramach realizacji projektu zostanie przekazane w drodze nieodpłatnej umowy użyczenia zamiast planowanego 
wcześniej aportu. Ministerstwo Finansów pismem z dnia 24 marca 2009 r. potwierdziło stanowisko, zgodnie 
z którym, jeżeli inwestycja była realizowana w okresie, kiedy aport był zwolniony od podatku VAT, beneficjent 
nie dokonywał odliczeń podatku naliczonego w związku z planowanym wniesieniem aportu, a w efekcie dojdzie 
do zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia, to odliczenie VAT nie przysługuje. Ostatecznie Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego stwierdziło, że w związku z oświadczeniem o zamiarze przekazywania wytworzone-
go majątku na podstawie umowy użyczenia przywraca możliwość potwierdzania kwalifikowalności VAT we 
wnioskach o płatność dla omawianych projektów.

Problem kwalifikowalności VAT był też przedmiotem rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej 
w okresie 22–23 kwietnia 2009 r., kiedy to odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw projektów środo-
wiskowych Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności, na którym udało się uzy-
skać pozytywne rozwiązanie przedmiotowej kwestii poprzez zmianę sposobu przekazania majątku z wcześniej 
planowanego aportu na bezpłatną umowę użyczenia.

Znamienne jest, iż w okresie realizacji projektu (lata 2005–2010) Komisja Europejska realizowała płatności 
przejściowe na podstawie zestawień wydatków, uwzględniając poniesione koszty VAT. Takich samych płatności 
dokonywał na rzecz gmin Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do chwili obecnej 
do rozliczania pozostała ostatnia transza (końcowe saldo pomocy).

Wbrew wcześniejszym ustaleniom Komisja Europejska zakwestionowała jednak działanie gmin, zarzucając 
m.in. gminie Pszczyna, iż ta zastąpiła planowany pierwotnie model wniesienia majątku wytworzonego w ra-
mach projektu aportem do spółki komunalnej modelem nieodpłatnego użyczenia w celu uniknięcia możliwo-
ści odzyskania VAT. Komisja stoi na stanowisku, iż w przypadku pozostania przy dotychczasowym modelu 
aportu podatek VAT byłby możliwy do odzyskania, co czyni go wydatkiem, który nie może być uznany za 
kwalifikowalny. Komisja Europejska zwróciła uwagę, iż charakter wydatków niekwalifikowalnych mają wy-
datki na VAT 3 beneficjentów – tj. Piaseczna, Tychów i Kalisza – którzy zdecydowali się przekazać majątek 
wytworzony w ramach projektów z Funduszu Spójności w pierwotnie planowanym modelu aportu i którzy 
wobec tego zaprzestali starań o dofinansowanie z funduszu tych wydatków na VAT w związku z możliwością 
ich odzyskania. W związku z tym Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że przyznanie pozostałym gmi-
nom pomocy z Funduszu Spójności na wydatki VAT byłoby nieuzasadnione i niesprawiedliwe w odniesieniu 
do wspomnianych beneficjentów, którzy pozostali przy modelu aportu.

W świetle argumentacji prawnej kierowanej do Ministerstwa Rozwoju przez zainteresowane gminy, w szcze-
gólności gminę Pszczyna, istnieją, jak się zdaje, uzasadnione podstawy do przyjęcia, iż zastąpienie modelu 
aportu modelem użyczenia uznać należy za zmianę niepowodującą naruszenia warunków pomocy w rozumieniu 
art. H ust. 1 lit. a załącznika II do rozporządzenia 1164/1994.

W ocenie przedstawicieli gminy Pszczyna Komisja Europejska przed wydaniem decyzji na etapie składania 
i merytorycznego rozpoznawania i oceny wniosków, mając wiedzę o tym, że wskazane we wniosku wydatki 
na VAT zostały zaliczone do wydatków kwalifikowalnych oraz że gminy nie miały być podmiotem odpowie-
dzialnym za realizację projektu, przyznając pomoc dla projektu, tym samym uwzględniając w całości wniosek 
Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdziła kwalifikowalność wydatków na VAT. Na etapie poprzedzającym wydanie 
decyzji Komisja miała wiedzę, że wnioski o płatności przejściowe obejmują dofinansowanie wydatków VAT, 
co potwierdzone zostało, według przekazanych mi informacji, na wspomnianym posiedzeniu grupy roboczej.
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Należy zatem uznać, iż Komisja Europejska na przestrzeni czasu, w trakcie realizacji tego samego projektu 
zmieniła stosowaną przez siebie wykładnię art. 11 ust. 1 rozporządzenia 16/2003 – co należy uznać za contra 
legem – naruszając tym samym zasadę ochrony uprawnionego oczekiwania.

Z uwagi na to proszę Szanownego Pana Ministra o ustosunkowanie się do stanowiska przedstawionego mi 
przez Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i wskazanie planowanych przez minister-
stwo działań wobec Komisji Europejskiej zmierzających do jak najszybszego zamknięcia projektów z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, z rozstrzygnięciem ustanawiającym podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny, 
zgodnie z pierwotnym założeniem projektu.

Andrzej Kamiński 



326
23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby zaniepokojone drastyczną podwyżką cen leków prze-
ciwnowotworowych i immunomodulujących. W grupie tych środków znajduje się m.in. lek Eligard, którego 
cena do czerwca br. była na poziomie 50 zł. Po zmianach na liście leków refundowanych od 1 lipca br. cena 
tego leku wynosi około 230 zł.

W związku z tym, mając na uwadze zapisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (DzU 2011 nr 122 poz. 696 ze 
zm.), zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jaka jest przyczyna tak drastycznej podwyżki cen leków przeciwnowotworowych i immunomodulujących?
2. Czy Minister Zdrowia podejmie działania w celu przywrócenia poprzednich cen tych leków?

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz do ministra spraw za-
granicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 3 lipca br. w mieście Pabianice, gdzie pełnię mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej, doszło 

do podpisania umowy partnerskiej z miastem Kuźniecowsk (Ukraina). Na jej mocy oba miasta umożliwiają 
sobie pomoc gospodarczą, kulturalną oraz oświatową, dzięki której oba samorządy będą mogły wymienić się 
doświadczeniami, organizować seminaria czy wakacyjne wymiany dla młodzieży. Ponadto w przytoczonej 
umowie jest zapis, że miasta będą obchodzić rocznice historyczne istotne dla obu stron.

Wspomniana umowa partnerska budzi wiele wątpliwości wynikających przede wszystkim z historii związanej 
z wymienionym miastem i jej „bohaterami”. Mianowicie Rada Miasta Kuźniecowsk w dniu 28 października 
2011 r. nadała tytuły honorowego obywatela zbrodniarzom Romanowi Szuchewyczowi i Stepanowi Banderze, 
(utworzona przez Stepana Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane ludobójstwo 
polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej). Warto zaznaczyć, kim obaj panowie byli. 
Otóż Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej 
za ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez swoje zbrojne ramię – Ukraińską Powstańczą Armię, do-
wodzoną przez Romana Szuchewycza. W wyniku ich działalności ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 100 
tysięcy do 150 tysięcy osób.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pabianicach radni Klubu PiS apelowali do prezydenta Pabianic Grzegorza 
Mackiewicza, aby zapoznał się z tą tragiczną historią miasta Kuźniecowsk i zwrócił uwagę na to, kogo tam 
uznają za bohaterów. Jednak pomimo interwencji wspomnianych radnych doszło do przegłosowania uchwały, 
na mocy której 3 lipca br. podczas ceremonii podpisana została przez mera Sergija Anoszczenkę i prezydenta 
miasta Pabianice Grzegorza Mackiewicza umowa partnerska o współpracy obu samorządów. Niepokojące jest 
to, iż prezydent miasta Pabianice Grzegorz Mackiewicz doskonale wiedział, kto jest uznawany za bohaterów 
w mieście Kuźniecowsk, na co może być dowodem jego wypowiedź w jednej z lokalnych gazet: „Warto także 
przypomnieć, że polskie miasta w przeszłości również nadawały honorowe obywatelstwa zbrodniarzom wojen-
nym. Przykładem takiej uchwały przyjętej przez polski samorząd jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela 
Gdańska Adolfowi Hitlerowi”. W ramach sprostowania i wyjaśnienia przytoczonych przez pana prezydenta 
słów trzeba zaznaczyć, iż w okresie, kiedy taki tytuł został przyznany Adolfowi Hitlerowi, polski samorząd 
nie istniał w Wolnym Mieście Gdańsk. To Senat Wolnego Miasta Gdańska z okazji pięćdziesiątych urodzin 
uhonorował tym tytułem führera (20 kwietnia 1939 r.), natomiast Rada Miasta Kuźniecowsk nadała honorowe 
tytuły Banderze i Szuchewyczowi 28 października 2011 r., mając świadomość, kim byli wspomniani zbrod-
niarze i jak są odbierani w Polsce.

Do mojego biura zgłosiło się wielu mieszkańców Pabianic, którzy są oburzeni zaistniałą sytuacją. Podpisana 
umowa umożliwia wakacyjną wymianę młodzieży w celach oświatowych. Mieszkańcy Pabianic nie chcą, aby 
ich dzieci wyjeżdżały i czciły pamięć zbrodniarzy, którzy dokonali rzezi na Polakach. Z dostarczonych do mo-
jego biura materiałów wynika, że w Radzie Miejskiej Kuźniecowska przewagę mają ugrupowania, które czczą 
pamięć wspomnianych zbrodniarzy (partia Swoboda, Batkiwszczyna, Ukraińska Partia Ludowa, Blok Petra 
Poroszenki, partia UKROP, na czele której stoją lider nacjonalistów i przywódca Prawego Sektora Dmytro Jarosz 
oraz neonazista i dowódca pułku „Azow” Andrij Biłecki – ich symbolem jest tzw. wilczy hak). W Pabianicach 
mieszka rodzina, która jest emocjonalnie związana ze wspomnianymi tragicznymi wydarzeniami.

W związku z przedstawioną sytuacją, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, zwracam 
się z prośbą o stanowczą interwencję w opisanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak



328
23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Zgodnie z zasadami Konwencji wiedeńskiej z 1963 r. instytucja konsula honorowego ma obowiązek chronić 
interesy obywateli naszego kraju, którzy borykają się z problemami w kraju przyjmującym.

Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać te same wszystkie funkcje, co konsul zawodowy, choć 
niekiedy faktycznie powierza się mu węższy zakres obowiązków. W krajach, w których państwo wysyłające 
nie jest reprezentowane przez misję dyplomatyczną ani konsula zawodowego, konsul honorowy może być 
traktowany jak oficjalny przedstawiciel państwa i w takim charakterze może być zapraszany na uroczystości 
państwowe itp. Przyjmuje się, że do podstawowych funkcji konsula honorowego należy:

– ochrona interesów naszego kraju, obywateli i podmiotów prawnych w państwie przyjmującym w granicach 
dopuszczanych przez prawo międzynarodowe;

– wspieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych;
– pozyskiwanie oraz opracowywanie informacji o warunkach i wydarzeniach w życiu handlowym, gospo-

darczym, naukowym i kulturalnym państwa przyjmującego oraz udostępnianie tej informacji;
– udzielenie pomocy oraz wsparcia obywatelom i osobom prawnym RP.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje, jak obecnie przebiega współpraca Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych z polskimi konsulami honorowym. Czy istnieją wypracowane zasady tej współpracy? 
Czy konsulaty są wyposażane w materiały służące promocji naszego kraju? Wreszcie ostatnie pytanie: czy 
istnieją plany intensyfikacji tej współpracy, rozwoju etc.?

Z poważaniem 
Ryszard Majer



329
23. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka

Szanowny Panie Komendancie!
Jednym z warunków poprawy skuteczności działania w zakresie propagowania wiedzy o rozwiązaniach 

technicznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa jest potrzeba ścisłej współpracy między 
wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację tego zadania.

Policja winna nieustannie szukać metod skutecznej komunikacji z przedstawicielami środowisk zaintereso-
wanych ograniczeniem przestępczości oraz obywatelami RP – wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę może 
być kluczowym elementem strategii budowy bezpieczeństwa na wsi i w mieście.

Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o informacje, jakie regulacje prawne obowiązują obecnie komendy 
wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi. Czy istnieje regulacja/
instrukcja określająca rodzaj i charakter tych relacji, czy też tryby i charakter współpracy należą do wyłącz-
nych kompetencji poszczególnych komendantów miejskich i wojewódzkich (potencjalny przepływ środków, 
dofinansowanie przedsięwzięć policyjnych, obejmowanie patronatów nad takowymi)?

Bliskość kontaktów z podmiotami samorządowymi jest z zasady niezwykle cenna, jednak nazbyt bliskie 
relacje mogą – w oczach opinii społecznej – sprawiać wrażenie nadmiernej zażyłości, co może mieć wpływ na 
zmniejszenie skuteczności działania poszczególnych komend powiatowych i wojewódzkich.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Z dużym zainteresowaniem, zdziwieniem i niepokojem przyglądam się sprawie p. M. K.. W 2002 r. p. M. jako 
17-latek uczestniczył w obozie sportowym w Zamościu, podczas którego doznał bardzo poważnego urazu głowy. 
W trakcie treningu młoda dziewczyna podczas wykonywania rzutu młotem nieumyślnie uderzyła p. M. prosto 
w prawą część głowy. Gdy p. M. wybudził się po 7 miesiącach śpiączki, jego życie diametralnie się zmieniło. Ze 
sportowca stał się osobą przykutą do wózka inwalidzkiego, której z trudem przychodzi wypowiedzenie jednego 
słowa. Cała odpowiedzialność za wypadek spadła na trenera p. M., który po tragedii popełnił samobójstwo. Po 
śmierci trenera odpowiedzialność przeszła na związek sportowy, (…), która była organizatorem obozu.

W 2011 r. sąd przyznał p. M. K. rentę w wysokości 3 tysięcy zł oraz zobowiązał federację do wypłaty 
1 000 000 zł odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu komornik 
rozpoczął egzekucję, ponieważ federacja nie wypłaciła p. M. ani grosza. W trakcie czynności komorniczych 
okazało się, że na koncie federacji znajdowało się łącznie 2 tysiące 700 zł. Dzień wcześniej było tam przeszło 
2 000 000 zł – tłumaczył mediom mecenas reprezentujący p. K., M. Z. Mówił także, że federacja obracała 
ogromnymi pieniędzmi, pozyskiwanymi głównie z dotacji, wynoszącymi przeszło 20 000 000 zł.

Po wypowiedzi p. P. Ś., byłego dyrektora związku sportowego (…), a obecnie dyrektora (…), o następującej 
treści „nie dyskutuję z wyrokiem, choć pewnie kasację do Sądu Najwyższego złożymy. Straszna jest jednak 
skala wyroku. Ten precedens może zniszczyć sport młodzieżowy na Mazowszu, a trenuje 20 tysięcy dziecia-
ków” (źródło: „Gazeta Wyborcza” z dnia 27 marca 2012 r.) bardzo wnikliwie przyjrzałem się sprawie p. K. oraz 
problemowi, jakim jest pozostawianie samym sobie sportowców, którzy ulegli wypadkowi.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy przedstawiam, co następuje.
1. Związek sportowy (…), KRS (…), otrzymywała znaczne dotacje m. in. z budżetu m. st. Warszawy.
2. Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów (…), KRS (…), została podjęta uchwała nr 1 z dnia 

25 lipca 2013 r. o rozwiązaniu organu. Na chwile obecną federacja jest w likwidacji.
W związku z powyższymi faktami zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, w jakiej formie, 

w jakich kwotach i na jakie cele zostały przekazywane środki z budżetu miasta Warszawy i jednostek podległych 
związkowi sportowemu (…), z rozbiciem na poszczególne lata, w okresie 2002–2013.

Wnoszę także o udzielenie takich samych informacji w przypadku następujących organizacji: Mazowieckiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – z rozbiciem na lata, w okresie od roku 2013 do chwili obecnej; 
Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego – z rozbiciem na lata, od roku 2002 do chwili obecnej; Stołecznego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie – z rozbiciem na lata, od roku 2001 do chwili obec-
nej; Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza – z rozbiciem na lata, od roku 2012 do chwili obecnej. 
Proszę także o udzielenie informacji, czy wszystkie środki zostały prawidłowo rozliczone.

Wnoszę także o udzielenie informacji, jakie działania podjął urząd, by pomóc p. M. bądź go wesprzeć. Czy 
urząd miasta stołecznego poczuwa się do odpowiedzialności za to wydarzenie?

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Jakiś czas temu do mojego biura zgłosił się p. L. S., zamieszkały w (…), z prośbą o pomoc w sprawie odzy-

skania majątku Skarbu Państwa, który to majątek został bezprawnie sprzeniewierzony, trafił w prywatne ręce 
2 mieszkańców S. Są to tereny objęte programem Natura 2000, na których występuje unikalna fauna i flora, 
prawnie chroniona.

Jak wynika z informacji, do malwersacji doszło za sprawą pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zarządzającego majątkiem Skarbu Państwa, który nieoficjalnie przekazał go w prywatne 
posiadanie.

Z dostarczonej mi dokumentacji wynika również, iż liczne interwencje i zażalenia w tej sprawie wnoszone 
przez p. L. S. do prokuratur – począwszy od generalnej, przez okręgową, skończywszy na apelacyjnej – nie 
odnoszą pożądanego skutku, gdyż nie wykazują one chęci nadzorowania śledztwa, przesyłają jedynie zażalenia 
do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, po czym koło się zamyka.

W opinii sądu p. L. S. występuje jako osoba zawiadamiająca oraz skarżąca, której nie przysługują uprawnienia 
wynikające z art. 49 k.p.k. Sąd, odpowiadając na złożone zażalenie i postawione zarzuty, zauważa: „jak wynika 
z akt sprawy, organy ścigania oprócz przyjęcia zawiadomienia oraz przesłuchania skarżącego nie przeprowadziły 
z urzędu innych czynności zmierzających do ustalenia, czy rzeczywiście nie popełniono czynu zabronionego”.

Chciałbym zwrócić uwagę na godną pochwały postawę p. L. S., heroicznie zaangażowanego w tę sprawę, 
którego intencją i oczekiwaniem jest finalna sprawiedliwość, ukaranie odpowiedzialnych za zaniedbania, 
sprzeniewierzenie majątku Skarbu Państwa oraz uzyskanie pomocy w jego odzyskaniu w stanie pierwotnym, 
tak aby społeczeństwo mogło w swobodny sposób z niego korzystać. Nie można godzić się z okolicznością, 
że tak cenne tereny, po pierwsze, zostały odebrane, a po drugie, spowodowano na nich nieodwracalne szkody.

W związku z tym proszę o zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Mirosława Pawłowskiego

Na mój ostatni dyżur senatorski zgłosili się mieszkańcy Płocka posiadający posesje na lewobrzeżnej stronie 
Wisły, na osiedlu Radziwie, tuż przy torach kolejowych, i skarżyli się na ogromny hałas nadjeżdżających pocią-
gów towarowych, które ostatnio na odcinku ok. 1 kilometra (od mostu) zwiększyły prędkość do ok. 40–50 km/h. 
Częstotliwość przejazdów jest bardzo duża, zwłaszcza składów cystern (około 60–70). Do tego należy dodać, 
że podkłady kolejowe na tym terenie są nierówno położone, co potęguje hałas i powoduje pękanie ścian.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację, czy możliwe jest na tym odcinku zmniejszenie pręd-
kości pociągów towarowych, co umożliwiłoby mieszkańcom w miarę normalne życie.

Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się mieszkaniec powiatu ostrowskiego w sprawie rozważenia zmiany 

ustawowego zapisu obowiązującego w obecnym stanie prawnym, który wyrażony jest w generalnej zasadzie 
obowiązującej w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe (reguła działania na wniosek osoby zain-
teresowanej). Zasadę tę wyraża art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1440). Zgodnie z tym przepisem postępowanie w sprawach 
świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Obywatel argumentuje to faktem, iż osoby starsze (emeryci) bardzo często ze względu na stan zdrowia nie są 
w stanie na bieżąco śledzić wydawanych aktów normatywnych, odpowiednio ich interpretować i w określonym 
czasie złożyć wniosku, dlatego postuluje on, aby rozważyć rozwiązanie, w którym to organ emerytalno-rentowy 
zawiadamiałby emerytów o korzystniejszych warunkach przeliczenia emerytury.

W związku z tym proszę o informację, czy planowane są prace legislacyjne prowadzące do zmiany normy 
prawnej w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1440). 

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy mojego okręgu wyborczego nr 95 w sprawie rozwa-

żenia zmian w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (DzU 2015, poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej. Art. 4 tejże ustawy określa katalog podmiotów mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej. W obowiązującym stanie prawnym grupa, która spełnia kryteria ustawowe, to ok. 21 milionów Polaków.

Jednakże warto pochylić się, zastanowić nad większym upowszechnieniem dostępu do nieodpłatnej pomocy 
prawnej, szczególnie jeśli chodzi o ograniczenia wiekowe. Bowiem, jak wynika z praktyki i sygnałów obywa-
teli, którzy zgłaszają się do mojego biura senatorskiego, najczęściej pomocy prawnej poszukują ludzie w wieku 
średnim. Jednym z powodów takiej sytuacji może być fakt, iż młodzi ludzie nie są jeszcze zbyt aktywni w życiu 
społeczno-zawodowym, zaś ludzie starsi (seniorzy) nie mają potrzeby korzystania z tego typu pomocy prawnej.

W moim okręgu wyborczym, jak wynika z danych przekazywanych przez samorządy branżowe adwokatów 
i radców prawnych ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem wojewody, wiele osób wyłączonych jest 
z programu z uwagi właśnie na wiek. W związku z tym miesięcznie z nieodpłatnej pomocy prawnej korzysta 
zaledwie od 80 do 100 osób, co daje ok. 4 osoby dziennie.

W związku z tym proszę o informację, czy państwo planujecie zmiany. Czy możliwe są zmiany legislacyjne 
prowadzące do zmiany wieku osób, które mogłyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli zmiany 
w katalogu w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (DzU 2015, poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej? Celem zmian mogłoby być zwiększenie dostępu osób w średnim wieku do takiej pomocy. 

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z treścią odpowiedzi zastępcy prokuratora generalnego z dnia 4 września 2009 r. na oświadczenie 

senatorów Michała Wojtczaka oraz Andrzeja Misiołka złożone na 39. posiedzeniu Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. 
dokonano oglądu akt śledztwa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, sygn. IV Ds. 1134/05/V, w sprawie 
dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Zakładami Chemicznymi „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach 
w likwidacji a dwoma osobami fizycznymi, które nabyły działki od tych zakładów. Do chwili obecnej nie ma 
jakichkolwiek informacji dotyczących wyników powyższej kontroli.

Zgodnie z treścią informacji zawartej w odpowiedzi z dnia 4 września 2009 r. w dniu 20 sierpnia 2009 r. 
przekazano w trybie art. 305 k.p.k. do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokumenty celem sprawdzenia 
okoliczności faktycznych i dokonania czynności wyjaśniających dotyczących wskazanych w oświadczeniu 
wątków „skażenia wód podziemnych czwartorzędowych i triasowych”, co miało skutkować „wyłączeniem 
wszystkich ujęć wody pitnej w rejonie zakładów, bo wody te zostały zanieczyszczone związkami: baru, boru, 
strontu, cynku, miedzi i ołowiu”. Jednakże do chwili obecnej nie ma informacji dotyczących wyników tychże 
czynności.

Wobec powyższego należy zadać pytanie o wyniki obydwu kontroli i decyzje procesowe przedstawione 
w niniejszym oświadczeniu.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do wojewody śląskiego Jarosława 
Wieczorka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo!
Obecnie na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych pozostałych po Zakładach Chemicznych 

„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach pozostaje ok. 425 tysięcy m3 odpadów niebezpiecznych, w tym ok. 
272 tysiące m3 odpadów znajdujących się na terenie składowisk, co do których starosta powiatu tarnogórskiego 
nie posiada żadnego tytułu własności. Tym samym jest pozbawiony możliwości działania w zakresie uniesz-
kodliwiania tychże odpadów oraz rekultywacji terenów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekazanie na 
podstawie umowy z dnia 3 listopada 2004 r. własności działek osobom prywatnym.

Mimo iż niniejsza umowa zawierała klauzulę, że nowi użytkownicy działek „zapewnią o używaniu przed-
miotu umowy wyłącznie w celu likwidacji odpadów oraz zrekultywowaniu terenu po ich wybraniu”, obecnie 
brak jest jakichkolwiek informacji lub przesłanek do wnioskowania, czy nowi, wskazani powyżej właściciele 
działek realizują przytoczony zapis umowy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie wywiązali się z realizacji tejże 
umowy przez ostatnich 12 lat.

Tym samym należy stwierdzić, że w interesie tak mieszkańców gmin leżących w otoczeniu składowisk, 
środowiska naturalnego, jak i możliwości rozwoju gospodarczego gmin leży jak najszybsze usunięcie odpadów 
zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, a także zagrażających funkcjonowaniu środowiska naturalnego.

Wobec tego zasadne jest pytanie, czy przez ostatnich 12 lat przeprowadzono kontrolę w odniesieniu do wła-
ścicieli działek w zakresie likwidacji odpadów i rekultywacji terenu, a jeżeli tak, to jakie były wyniki tej kontroli.

Czy wobec ewentualnego stwierdzenia zaniechania działań, do których nowi właściciele byli obowiązani, 
istnieją możliwości wymuszenia na nich działań objętych treścią umowy z dnia 3 listopada 2004 r.?

Rodzi się też pytanie, czy umowa z 3 listopada 2004 r. zawiera klauzulę zabezpieczającą interesy przeka-
zującego działki na wypadek niewykonania zapisów umowy przez nowych właścicieli.

Sprawa jest nad wyraz pilna ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców okolicznych gmin, 
niszczenie środowiska naturalnego oraz utracone korzyści przez gminy w wyniku niemożliwości wykorzystania 
gospodarczego terenów, na których zalegają odpady.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Tegoroczne egzaminy maturalne z większości przedmiotów zakończyły się znacznie słabszymi średnimi 

wynikami zdających je uczniów niż w roku ubiegłym. Zmiana jest tak duża, że nie sposób przypisać ją zmia-
nom pokoleniowym, programowi kształcenia czy innym czynnikom wpływającym na poziom abiturientów. 
Prawdopodobnie główną przyczyną różnic było to, że egzamin w tym roku był obiektywnie trudniejszy. Czyli 
uczniowie z podobnym stanem wiedzy i umiejętności z dużym prawdopodobieństwem w tym roku dostali 
mniejszą ilość punktów niż w roku ubiegłym. Jest to o tyle kłopotliwe, że na niektóre szczególnie oblegane 
kierunki studiów, takie jak np. prawo, medycyna, normą jest próbować się dostać (w przypadku niepowodzeń) 
przez kilka lat z rzędu. Niektórzy eksperci i dziennikarze przewidują, że np. tegoroczny nabór na medycynę 
zostanie zdominowany przez zeszłorocznych maturzystów. Można to ocenić jako krzywdę wyrządzoną tego-
rocznym maturzystom.

Czy system rekrutacji na studia wyższe jest przygotowany na tego typu zakłócenia? Czy są jakieś mecha-
nizmy pozwalające na równoważenie szans kandydatów z różnych roczników?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, odpowiadając na moją prośbę, przedstawił infor-

mację o skażeniu powietrza w Kędzierzynie-Koźlu związkami benzenu. W związku z ujawnionymi wysokimi 
chwilowymi stężeniami benzenu sięgającymi kilkuset µg/m3 zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie 
limitów chwilowej emisji związków benzenu na terenach zamieszkałych przez ludzi.

Obecne unormowania w tym zakresie odnoszą się do emisji średniorocznej i wynoszą 5 µg/m3. Człowiek 
pozbawiony na kilka minut dostępu do powietrza ma niskie szanse na przeżycie, chociaż średniorocznie nie 
ubędzie mu tego powietrza za dużo. Poważnym problemem dla naszego miasta są chwilowe bardzo wysokie 
przekroczenia tych wartości sięgające kilkuset µg/m3, których obecne normy nie uwzględniają.

W najbliższym czasie w naszym mieście planowane jest wprowadzenie pomiarów ciągłych stężenia związków 
benzenu na terenach zamieszkałych przez ludzi pozostających w bliskości zakładów produkcyjnych. I dlatego 
potrzebne jest wskazanie w normach dopuszczalnej maksymalnej wartości, jaka może być emitowana i której 
przekroczenie będzie uznane za szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Z powodu faktycznego problemu na terenie Kędzierzyna-Koźla pozostającego w zagrożeniu w związku 
ze stężeniem związków benzenu uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie tego tematu. W załączeniu 
przesyłam pismo WIOŚ w Opolu, o którym wzmiankuję w swym oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej Mariana 
Banasia

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o rozważenie przeprowadzenia zmiany na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego 

w K. Rekomenduję Szanownemu Panu Ministrowi szczególną osobę: K. K., który jest długoletnim pracownikiem 
urzędu skarbowego i w przeszłości sprawnie i merytorycznie wykonywał powierzane mu prace, wykazując się 
przy tym dużą kreatywnością, zaangażowaniem oraz lojalnością wobec zwierzchników.

Od przeszło 20 lat praca zawodowa K. K. związana jest z Urzędem Skarbowym w K. Udało mu się wiele 
zrobić dla tej instytucji. Kierował zespołami ludzi. Dzięki dobrej organizacji pracy i wysokiej wiedzy mery-
torycznej osiągał najlepsze wyniki w województwie (…). Wiele jego rozwiązań było wykorzystywanych także 
w innych urzędach skarbowych. Brał udział w pracach wielu zespołów wdrożeniowych zajmujących się mię-
dzy innymi nowymi systemami informatycznymi, systemem zarządzania jakością, kontrolą zarządczą. Dzięki 
biegłej znajomości zagadnień z zakresu baz danych i aplikacji komputerowych oraz wysokim zdolnościom 
analitycznym tworzył raporty usprawniające organizację pracy i wykorzystanie zasobów.

W 2004 r. po zdaniu egzaminu uzyskał akt mianowania na urzędnika Służby Cywilnej (obecnie posiadany 
stopień – IV). Z uwagi na status urzędnika jest osobą bezpartyjną. W 2007 r. z poparciem PiS został dyrektorem 
oddziału ZUS w O., jednak po przegranych wyborach został z tego stanowiska odwołany i wrócił do pracy 
w urzędzie skarbowym. Od tego czasu zaczęły się trudności w jego pracy zawodowej. Jako człowiek sympa-
tyzujący z PiS był szykanowany, ignorowany, wszelkie jego osiągnięcia marginalizowano.

Apogeum ataków na jego osobę nastąpiło we wrześniu 2015 r., kiedy to w ramach pseudoreorganizacji 
dwudziestopięcioosobowy dział, którym kierował, podzielono na trzy mniejsze referaty, nie zważając na to, 
że było to ze szkodą dla urzędu, że spowodowało to znaczną dezorganizację i brak możliwości efektywnego 
wykorzystania zasobów ludzkich. Pozostało mu kierować kilkuosobową grupą osób, gdzie nie ma możliwości 
wykorzystywania swoich wysokich zdolności organizacyjnych i merytorycznych oraz dużego doświadczenia 
zawodowego.

27 lutego 2015 r. pełniącą obowiązki naczelnika w Urzędzie Skarbowym w K. została p. K. M. (była główna 
księgowa w US K.). Już na początku dało się zauważyć brak umiejętności kierowniczych i organizacyjnych, 
a przede wszystkim brak wiedzy merytorycznej w obszarze podatkowym. Jest to osoba, która ma duże pro-
blemy w relacjach międzyludzkich. Pojawiające się problemy próbuje rozwiązywać samodzielnie, nie licząc 
się z wiedzą i doświadczeniem ludzi pracujących w urzędzie. Często próbuje przenosić rozwiązania z małego 
urzędu, w którym pracowała, chociaż zupełnie nie sprawdzają się one w średnim urzędzie, jakim jest US w K. 
W maju 2015 r. przystąpiła do konkursu na stanowisko naczelnika w tutejszym urzędzie. Nie udało się jej przejść 
drugiej części postępowania sprawdzającego kompetencje kierownicze. Jednak mając poparcie dyrektora Izby 
Skarbowej w O., utrzymała się na stanowisku. Pozostali konkurenci zostali wyeliminowani w części ustnej. Jest 
to osoba, która za wszelką cenę chce utrzymać stanowisko. Praca w urzędzie jest pod mierniki, statystyki itp. 
Jednak złe zarządzanie, opieranie się na osobach mało kompetentnych powoduje, że wyniki pracy, szczególnie 
w obszarze poboru podatków, są słabe. Przykładem może być egzekucja administracyjna, której wyniki są na 
bardzo niskim poziomie.

Pani naczelnik nie zrobiła właściwie nic, żeby cokolwiek w tym obszarze poprawić. Według danych na 
dzień 31.05.2016 r. efektywność egzekucji zaległości podatkowych wyniosła w Urzędzie Skarbowym w K. 
6,49% (zanotowano spadek w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r.: 7,39%). Wynik ten daje ostatnie 
miejsce w województwie (…), gdzie na trzynaście urzędów średnia wynosi 13,99%. Tak niska skuteczność 
w egzekwowaniu należności podatkowych znacząco wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu państwa.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem kierowaną do Pana prośbę gotów jestem bronić osobiście 
o wskazanej wcześniej dacie i godzinie, a za osobę pana K. – poręczać.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w imieniu przedsiębiorców, rolników i samorządów z prośbą o zmianę ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych.
Przepisy, które mówią, że elektrownie wiatrowe mają być stawiane w odległości większej lub równej dzie-

sięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej od domów mieszkalnych, są ewidentnym elementem ograni-
czającym rozwój energetyki odnawialnej. Ustanowienie minimalnej odległości zgodnie z kryterium przyjętym 
w ustawie wprowadza w praktyce ograniczenie zabudowy w odległości ok. 1,5–2 km. Zapis ten blokuje tereny 
inwestycyjne i możliwości rozwoju. Nie pozwala on także na rozbudowę istniejących już elektrowni wiatrowych, 
czyli na tzw. repowering. Konieczna jest zmiana przepisów i umożliwienie podnoszenia mocy turbin przez ich 
umieszczenie na wyższych wieżach. Musimy wykorzystać już istniejące elektrownie, modernizować je, jeśli 
zachodzi taka konieczność, i wprowadzać nowe technologie działające znacznie ciszej.

Społeczności lokalne apelują o nowelizację ustawy i zawarcie w niej zapisów pozwalających na dalszy 
rozwój energetyki wiatrowej.

Szanowny Panie Ministrze, czy w związku z krytycznymi uwagami zainteresowanych stron uważa Pan, 
że należy wprowadzić istotne zmiany w ustawie? Czy w ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkańcy ul. Modzelewskiego 63 w Warszawie od 2012 r. protestują przeciwko planom zabudowy działek 

położonych na mokotowskim osiedlu Wierzbno. Ich dotychczasowe protesty spowodowały jedynie zmianę de-
welopera oraz projektu zabudowy. Aktualnie developerem jest firma Marvipol, która zamierza wybudować na 
osiedlowym podwórku już nie 9-piętrowy wieżowiec, ale blok o budowie schodkowej – jego najwyższy punkt 
ma liczyć 8 pięter, a najniższy 2 piętra.

Na początku z mieszkańcami solidaryzowało się Polskie Radio, które wystąpiło na drogę sądową w związku 
z planowaną zabudową (blok przy ul. Modzelewskiego 65 był przed laty własnością Polskiego Radia; większość 
lokatorów wykupiła mieszkania; Radio ma w bloku 3 lokale). Niestety, Radio wycofało się z sądowego protestu. 
Potwierdziło się to podczas spotkania z dyrektorem Biura Administracyjnego Polskiego Radia Pawłem Zaninem 
i z zaproszonymi gośćmi. Polskie Radio uznało, że poniosło koszty, a wygranie sprawy w sądzie (ostatnia in-
stancja) jest nierealne. Planowana budowa – jak stwierdzono – jest legalna, w związku z czym protest pozostaje 
bezzasadny. Tak została uzasadniona decyzja PR.

Mieszkańcy bloków zlokalizowanych przy ul. Modzelewskiego 61, 65, 67, Woronicza 32 i Bukietowej 2 
pozostali osamotnieni. Moim zdaniem, media publiczne, a takim medium jest Polskie Radio, powinny bronić 
interesów mieszkańców.

Niestety, dla podejmujących decyzję o zabudowie istotna jest atrakcyjność działki! Jest ona ważniejsza od 
warunków życia mieszkańców wymienionych bloków. Wynikiem budowy będzie ograniczenie światła w domach, 
brak napowietrzenia i przestrzeni umożliwiającej poruszanie się. Ponadto inwestycja spowoduje zniszczenie 
infrastruktury. W trakcie budowy będą miały miejsce całodobowe zakłócenia życia mieszkańców, a także, jak 
to bywało w podobnych przypadkach, poważne zagrożenia związane ze wstrząsami będącymi wynikiem pracy 
maszyn. Zostaną także wycięte liczne drzewa. Pod planowanym budynkiem będą garaże, a od strony bloku 
mieszkalnego, tuż pod oknami, wjazd do apartamentowca.

Mieszkańcy nie są przeciwni rozwojowi miasta, wręcz odwrotnie. Żądają jednak poszanowania swoich 
praw. Domagali się przeprowadzenia stosownych ekspertyz i powiadomienia o wynikach badań. Niestety, nikt 
z nimi nie rozmawia. Wszystko dzieje się na zasadzie faktów dokonanych: zlikwidowano pawilon handlowy, 
pizzerię, punkt naprawy sprzętu AGD, salon fryzjerski oraz sklep spożywczy (ma istnieć do końca sierpnia br.)

Szanowny Panie Ministrze, proszę o przyjście z pomocą mieszkańcom, o sprawdzenie, czy na jakimś etapie 
nie zostało złamane prawo. Człowiek powinien być ważniejszy od atrakcyjnej działki. Z informacji, jakie po-
siadam, wynika, że jest zgoda władz dzielnicy na zabudowę działki, ale nie ma jeszcze zezwolenia na budowę.

Chciałbym uzyskać informację, czy plan zabudowy, o którym pisałem powyżej, został uwzględniony w pla-
nach miasta stołecznego Warszawy. Jeśli planowana budowa oraz kolejne dwie w pobliżu zostaną zrealizowane 
– róg ul. Woronicza i Modzelewskiego (teren pod budowę został już zagrodzony) oraz naprzeciw kościoła oo. 
Franciszkanów przy ul. Modzelewskiego 98, od strony ul. Woronicza (w planach 11-piętrowy wieżowiec) – blok 
przy ul. Modzelewskiego 65 zostanie całkowicie zasłonięty. Mieszkańcom przyjdzie żyć jak w klatce.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do rzecznika finansowego Aleksandry Wiktorow

Szanowna Pani Rzecznik!
Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie J. A., zam. (…), oraz w sprawie M. F., zam. (…).
J. A. 28 stycznia 2014 r. uległa wypadkowi na chodniku należącym do (…) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. 

Przyczynami wypadku były zły stan chodników spowodowany niewłaściwym utrzymaniem zimowym, uskok 
między krawężnikiem a niższym poboczem chodnika oraz słabe oświetlenie chodnika. Spółdzielnia była (jest) 
ubezpieczona w (…). Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, choć poszkodowana doznała uszczerbku 
na zdrowiu.

M. F. 12 lutego 2015 r. miała wypadek na drodze osiedlowej stanowiącej zarazem chodnik, również należącej 
do (…) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. Przyczynami wypadku były zły stan dróg i chodników spowodowany 
niewłaściwym utrzymaniem zimowym oraz słabe oświetlenie. Ubezpieczyciel (…) również odmówił wypłaty 
odszkodowania, choć poszkodowana doznała znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Proszę o ustalenie następujących kwestii.
1. Jakie były rzeczywiste przyczyny odmowy wypłaty odszkodowań poszkodowanym?
2. Ile osób zgłosiło szkody w czasie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r., jakich doznały na terenie 

(…) Spółdzielni Mieszkaniowej?
3. Ile decyzji odmownych wydał ubezpieczyciel (…) i jakie były przyczyny tych odmów?
4. Jaką kwotę wpłaciła spółdzielnia tytułem ubezpieczenia za ten okres?
5. Jaka była orientacyjna ogólna wartość niewypłaconych odszkodowań?

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Jana Spychały

Szanowny Panie Inspektorze!
Proszę o wyjaśnienie sprawy państwa A. i R. N., zam. (…), oraz państwa D. i K. G., zam. (…). Chodzi o:
— sprawdzenie postępowania dowodowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w T., znak 

PINB – 7141/28/849/16, w zakresie odstąpień od projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją Urzędu 
Miejskiego w M. nr UAN.VII.8381a(2)90 z 11 stycznia 1990 r. udzielającą pozwolenia na budowę warsztatu 
stolarskiego na zasadzie wymiany kubatur przy ul. W. w M. (na parceli nr (…) przy ul. (…) w I.), polegających 
na dobudowaniu wiaty magazynowej do budynku warsztatu stolarskiego od strony południowej, w zakresie 
zgodności z ustawą – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

— ponowne przeprowadzenie oględzin obiektów warsztatu stolarskiego w I. przy ul. (…) na działce nr (…) 
i porównanie ich z oględzinami dokonanymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz dorę-
czenie protokołu z tych czynności; 

— podjęcie innych działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego; 
— zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego; 
— zapewnienie uczestnikom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 

umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 
— powiadomienie Prokuratury Okręgowej w Katowicach w celu przyłączenia się przez nią do postępowania.
Sprawa ciągnie się już wiele lat, warsztat stolarski dezorganizuje życie sąsiadów, a organy państwowe nie 

potrafią poradzić sobie z ewidentnymi naruszeniami prawa.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Wraz z nauczycielami, rodzicami, a także samymi uczniami, jestem głęboko zaniepokojony reformą edukacyj-
ną. Zmiana ta ma polegać na wprowadzeniu 8-letniej szkoły powszechnej prowadzącej edukację wczesnoszkolną 
w klasach I-IV oraz powrocie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zapowiadana 
jest też nowa rekrutacja do liceów, a szkoła zawodowa przemianowana zostanie na szkołę branżową.

Przeciwnicy pomysłu reformy szkolnictwa przedstawiają konstruktywne w mojej ocenie opinie na temat 
zbliżającej się zmiany, która ich zdaniem wprowadzi przede wszystkim chaos. Popieram ich stanowisko, dlatego 
powołując się na środowisko zainteresowane tą problematyką, przedstawię argumenty wskazujące, iż propo-
nowany model edukacji nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany.

Zdaniem nauczycieli likwidacja gimnazjów nie rozwiąże obecnych problemów, tylko je pogłębi. Dzisiejsza 
młodzież boryka się z wieloma trudnościami, którym warto stawić czoła poprzez zatrudnienie w szkołach 
większej liczby psychologów czy pedagogów. Problemem w niektórych regionach jest tworzenie zbyt licznych 
klas, co zdaniem wielu nauczycieli pozbawia ich możliwości uzyskania dodatkowych godzin pracy. Przypomnę 
również o badaniach PISA z 2012 r., które pokazały, iż nastąpiła znaczna poprawa wyników edukacyjnych 
gimnazjalistów (w każdym z trzech obszarów objętych badaniem). Dzięki temu Polska znalazła się w czołówce 
krajów Unii Europejskiej.

Nauczyciele w gimnazjach obawiają się też masowych zwolnień. Pragnę podkreślić, że w związku z plano-
waną reformą szkolnictwa wielu nauczycieli nie może liczyć na pełen etat w szkole. Powstanie nowych placówek 
nie daje bowiem gwarancji na zatrudnienie ich w dotychczasowej formule. Pierwszych 8 lat okresu kształcenia 
może pogorszyć jego efektywność.

Szanowna Pani Minister, często mówi się o tym, że młodzież, która kończy szkoły średnie, w niewystarcza-
jącym stopniu jest przygotowana do podjęcia nauki na uczelniach wyższych. Na podstawie licznych rozmów 
z nauczycielami i przedstawicielami samorządów można wnioskować, iż proponowana reforma nie zniweluje 
tego problemu. Jest to raczej wynik przyjmowania uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki nie wykazali 
się sumiennością. Zdaniem środowiska nauczycieli wystarczyłoby wprowadzić limity punktowe z egzaminów 
zewnętrznych oraz punktów ze świadectw. Wprowadzenie egzaminów w szkołach nie gwarantuje ponadto 
zewnętrznego i w miarę obiektywnego oceniania uczniów. Egzamin gimnazjalny w dobry sposób pełnił swoją 
funkcję, zatem proponowana zmiana, polegająca na jego usunięciu, jest dość kontrowersyjna.

W związku z przedstawionymi wątpliwościami w sprawie reformy edukacji uprzejmie proszę Panią Minister 
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego kierowany przez Panią resort planuje wprowadzenie nowego modelu edukacji, skoro badania 
wskazują, iż poziom wykształcenia gimnazjalistów znacznie się poprawił?

2. Jak ministerstwo planuje zagospodarować budynki gimnazjów, które w związku z prowadzoną reformą 
nie znajdą celów do wykorzystania?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 10 czerwca 2016 r. Sejm zatwierdził poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjny, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Występujące 
w ustawie zapisy budzą sprzeciw przedsiębiorców, a ponadto zwiększają możliwości Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, a także Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z przedstawioną w niej treścią, organem do 
spraw przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie BFG.

Największy sprzeciw budzą poprawki dotyczące uprawnienia nadanego ministrowi finansów. Określa on 
warunki, na podstawie których BFG może wykupywać wierzytelności spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych, jeżeli występuje w ich przypadku prawdopodobieństwo niewypłacalności. Poprawki te mają być 
również zastosowane wobec SKOK z dniem 1 stycznia 2017 r. Z założenia data ta ma umożliwić kasom lepsze 
zapoznanie się z nowym systemem.

Zmieniony został także skład Rady BFG. Zmniejszono go do 6 osób (poprzednio było ich 8). Ponadto w radzie 
tej nie może uczestniczyć przedstawiciel Związku Banków Polskich. Uzasadniono to tym, że „istotna zmiana 
roli Funduszu jako organu kontrolującego rynek finansowy jest argumentem za tym, aby w jego skład wchodzili 
jedynie przedstawicie instytucji publicznych, takich jak minister finansów, NBP oraz KNF”.

Kolejną zmianą jest zmniejszenie aż o połowę wysokości kapitału początkowego, który jest przeznaczany na 
utworzenie zrzeszenia banków spółdzielczych. Oponentem co do tej zmiany jest głównie resort finansów, który 
nie popiera pomysłu zmniejszenia budżetu z 20 milionów euro do 10 milionów euro. Trzeba mieć na uwadze to, 
iż prace nad wspomnianą ustawą odbywają się po złożeniu pozwu przeciwko Polsce przez Komisję Europejską.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej kwestii, a także odpowiedź na 
następujące pytania.

1. Jakie są wyznaczniki, na podstawie których BFG może stwierdzić, że dana kasa pożyczkowa jest nie-
wypłacalna?

2. Czy ministerstwo planuje powołanie organu, który nadzorowałby prace BFG?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Prezydenci wielu miast Polski zwracają uwagę na pogłębiający się problem smogu. W związku z narastającym 

problemem miasta, w których poziom zanieczyszczenia przekracza dopuszczalny poziom, powinny wspólnie 
podjąć walkę, by zanieczyszczenie powietrza niekorzystnie wpływające na zdrowie naszych obywateli było 
jak najniższe.

Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także danych Komisji Europejskiej z 2015 
r., w naszym kraju występuje jeden z najwyższych poziomów zanieczyszczenia powietrza wśród wszystkich 
państw członkowskich UE. Co roku nasi obywatele ponoszą w związku z tym konsekwencje zdrowotne – 
narzekają na zły stan układu oddechowego, krwionośnego, a także nerwowego. Zła jakość powietrza naraża 
również ciężarne kobiety na poronienia, obumarcie płodu czy wcześniactwo dzieci. Problem ten dotyka także 
osoby w starszym wieku, które obawiają się zachorowań na różnego rodzaju nowotwory.

Pierwszym krokiem ku poprawie jakości powietrza, zdaniem sygnatariuszy apelu wystosowanego do władz 
państwowych, jest wsparcie samorządów lokalnych przez uzupełnienie przepisów prawa regulujących kwestie 
związane z walką z zanieczyszczeniem powietrza. W podpisanej przez prezydenta RP, pana Andrzeja Dudę, 
tak zwanej ustawie antysmogowej (poprawka w art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska) brakuje, zdaniem 
samorządowców, konkretnego zapisu, który dałby im zestaw narzędzi prawnych potrzebnych do powstania sku-
tecznych i kompleksowych form walki ze smogiem. Samorządowcy i prezydenci miast proponują konstruktywne 
zmiany w tym zakresie. Obecnie to samorządy lokalne są zobowiązane do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Zdaniem zainteresowanych, zmiany w art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska nie są wystarczające. 
Proponują oni szereg poprawek, które, ich zdaniem, pomogą poprawić jakość powietrza w naszym kraju. Do 
najważniejszych zmian samorządowcy zaliczają m.in. wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontro-
lne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywidualnych instalacji spalania, wprowadzenie zwiększonej opłaty 
taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji oraz wprowadzenie do pozwolenia na budowę zapisu 
o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czyszczących i zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń 
pyłowych.

Szanowny Panie Ministrze, apel prezydentów polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza w miastach to dowód na to, że skala zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju stanowi 
poważny problem. Dlatego też uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz odpowiedź na nastę-
pujące pytania.

1. Jakie działania zamierza podjąć kierowany przez Pana resort, aby pomóc samorządom lokalnym w walce 
o ograniczenie emisji zanieczyszczeń?

2. Czy ministerstwo po konsultacjach społecznych dysponuje analizami, które pomogłyby usprawnić zapisy 
zawarte w ustawie – Prawo ochrony środowiska? Jeśli tak, proszę o ich przedstawienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Ustawodawczej

senator sprawozdawca 
Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
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senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . 21
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senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 27
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senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 30
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 30
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senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 168
powołany przez Sejm  
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . 168
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 169
powołany przez Sejm  
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . 169
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
powołany przez Sejm  
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . 170

Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
wołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu (cd.)

Tajne głosowanie
Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
wołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu (cd.)

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 172
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 172
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 173
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 173
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 173
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 173
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 173
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 174
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 174
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 174
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 175
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Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 176
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 177

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . 178

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 178

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Tomasz Zdzikot  . . . . . . . . . . . . . . . 179

Otwarcie dyskusji
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 181

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodar-
ki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej

senator sprawozdawca 
Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komi-
sji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 184
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . 184
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 184
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  184
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . 185
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  185
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 186
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  186
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 187
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
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senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 188
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
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Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 190
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Zamknięcie dyskusji

(Obrady w dniu 22 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji
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senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 205
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
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kandydat na członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
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kandydat na członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Teresa Bochwic  . . . . . . . . . . . . . . . 210
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . 212
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 212
kandydat na członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
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senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 215
kandydat na członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Teresa Bochwic  . . . . . . . . . . . . . . . 216
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 217
kandydat na członka  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

Teresa Bochwic  . . . . . . . . . . . . . . . 217
Wznowienie obrad
Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji (cd.)

Tajne głosowanie
Wznowienie obrad
Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji (cd.)

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
Podjęcie uchwały

członek  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Teresa Bochwic  . . . . . . . . . . . . . . . 219

Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 
roku wraz z Informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2015 roku

przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
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przewodniczący  
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Jan Dworak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 226
przewodniczący  
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