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Porządek obrad

27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5, 6 i 18 października 2016 r.

1. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

2. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

3. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych 
ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

5. Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

6. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego 
w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

7. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 roku.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Główny Inspektorat Sanitarny  ‒ główny inspektor Marek Posobkiewicz

Służba Cywilna  ‒ szef Dobrosław Dowiat-Urbański

Trybunał Konstytucyjny  ‒ prezes Andrzej Rzepliński

 ‒ wiceprezes Stanisław Biernat

Urząd Zamówień Publicznych ‒ prezes Małgorzata Stręciwilk

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski

Ministerstwo Rozwoju  ‒ podsekretarz stanu Witold Słowik

Ministerstwo Środowiska  ‒ sekretarz stanu Paweł Sałek



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc i Adam Bielan)

Wicemarszałek Maria Koc:
Otwieram dwudzieste siódme posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-

szałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam sena-

tora Rafała Ambrozika oraz senatora Waldemara 
Sługockiego.

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę! 

Proszę o zajęcie miejsc, zaczęliśmy już obrady.
Listę mówców prowadzić będzie senator Rafał 

Ambrozik.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie…
(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 2 paździer-

nika 2016 r…
(Rozmowy na sali)
W dniu 2 października 2016 r. zmarł Michał Okła, 

senator VI i VII kadencji, członek Komisji Spraw 
Emigracji i Polaków za Granicą, Komisji Zdrowia 
oraz Komisji Obrony Narodowej.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłego senatora.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na dwudziestym szóstym po-

siedzeniu w dniu 23 września 2016 r. przyjął jedyną 
poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad…

(Głosy z sali: Nie, nie, nie.)
Przepraszam. Panie Senatorze, czy…
(Głos z sali: Wniosek senatora Rulewskiego…)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam, Pani Marszałek, mam pecha, bo 

nie usłyszałem tej sakramentalnej formuły, w której 
pani marszałek wzywa senatorów do uzupełnienia 
porządku.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dlatego proszę pań-
stwa o ciszę.)

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, staję tu już po raz wtóry czy na-

wet trzeci z prośbą do Wysokiej Izby o rozszerzenie 
porządku posiedzenia, tego posiedzenia Senatu, na 
podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu, 
o punkt dotyczący drugiego czytania projektu apelu 
do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Państwu 
jest znana ta sprawa. Dodam, że względy procedu-
ralne przemawiają za tym, żeby ten apel już rozpa-
trzyć, jako że dzisiaj komisje rozpatrzyły ten apel, 
złożyły sprawozdanie, które jest do wglądu państwa 
senatorów.

Ale zaszły też nowe okoliczności. Oto kolejni 
nasi obywatele, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, pa-
dają ofiarami napaści fizycznej. Trwa presja, któ-
rą zauważają również nasi przyjaciele, obywatele 
Wielkiej Brytanii, na to, żeby spowodowany został 
przez te napaści tzw. Polback, żeby Polacy wracali 
do swojego kraju. Jednocześnie, co nie uszło naszej 
uwadze, zginął kolejny człowiek, tym razem obywatel 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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27. posiedzenie Senatu w dniu 5 października 2016 r. 

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator J. Rulewski) Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Maria Koc: Zaraz, ale pan w try-

bie…)
Rzeczywiście prawdą jest, że nie sprzeciwialiśmy 

się temu na posiedzeniu konwentu, ale to było po uzy-
skaniu informacji, że nie ma jeszcze sprawozdania. 
To sprawozdanie się pojawiło, więc okoliczności są 
zupełnie inne. A po drugie, pan marszałek nie propo-
nował umieszczenia tego punktu w porządku obrad 
przyszłego posiedzenia, który też opiniowaliśmy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 

Jana Rulewskiego.
Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porząd-

ku obrad dzisiaj rozpoczętego posiedzenia Senatu 
sprawy, o której mowa we wniosku pana senatora 
Jana Rulewskiego? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o wyniki głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 29 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, stwierdzam, że Senat…
(Głos z sali: Jeszcze pan marszałek.)
Pan marszałek? Bardzo proszę. Ale w jakim trybie, 

Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie po-

rządku. Pani Marszałek, ponieważ rozmawialiśmy 
na posiedzeniu Konwentu Seniorów o ewentualnym 
uzupełnieniu… Nie wiem, czy pani to uzupełnie-
nie już uwzględniła. Chyba nie. Chodzi o wprowa-
dzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego… Nie ma tego?)

Panie Marszałku, wejdę panu w słowo. Za chwi-
lę odczytam komunikat dotyczący tych uzupełnień. 
Dobrze?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chcę powiedzieć, 
że zgłoszę sprzeciw dotyczący uzupełnienia, jeżeli 
będziemy…)

Panie Marszałku, ale to nie na tym etapie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
Panie Marszałku, proszę państwa, to nie na tym 

etapie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad dwudziestego siódmego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że na bieżącym posiedzeniu Sejmu zo-
stała uchwalona ustawa o zmianie ustawy o Agencji 
Mienia Wojskowego. Po przygotowaniu przez ko-

Republiki Czeskiej. Pani premier May, inaczej niż to 
było w przypadku obywatela polskiego, złożyła na 
ręce premiera ubolewanie. A starą okolicznością jest 
fakt, że marszałek Karczewski zapewniał Izbę, że 
wystosował – co jest oczywistą prawdą – list do parla-
mentu brytyjskiego, ale jak się dowiedzieliśmy dzisiaj 
na posiedzeniu komisji, mimo upływu 2 miesięcy, 
prawie 2 miesięcy, żadna odpowiedź nie przyszła.

I może najważniejsza okoliczność, ta okoliczność, 
która będzie decydować o przyszłości. Premier May, 
szef brytyjskiego gabinetu, zapowiedziała przy-
spieszenie rozmów na temat Brexitu. Oznacza to, 
po pierwsze, niepewną sytuację tych wszystkich 
Polaków, których status prawny nie jest uregulo-
wany. Po drugie, oznacza to, że jeśli będzie zwłoka 
w tej sprawie, zwłaszcza Senatu, który jest statuto-
wo i finansowo przypisany do emigracji polskiej, do 
macierzy polskiej, to nasze działania będą opóźnione 
i być może chaotyczne. To dostatecznie uzasadnia pil-
ność i potrzebę rozstrzygnięcia apelu do parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Niedawno zakończyło się posiedzenie Konwentu 

Seniorów, na którym byli również przedstawiciele 
klubu Platformy Obywatelskiej. Nie wnosili oni na 
posiedzeniu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ad vocem.)
Nie wnosili wniosku o wprowadzenie tego punktu 

do porządku obrad.
Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora 

Jana Rulewskiego – czy pan senator składa wniosek 
formalny w tej sprawie?

(Senator Jan Rulewski: Jak najbardziej.)
Wniosek formalny, dobrze.
Ja zgłaszam sprzeciw, proszę państwa, dlatego że 

pan marszałek Karczewski proponuje, aby ten punkt 
znalazł się w porządku obrad przyszłego posiedzenia 
Senatu…

(Głosy z sali: Nie ma go.)
…tak abyście państwo mogli zapoznać się ze spra-

wozdaniem komisji. Bo zgodnie z regulaminem takie 
sprawozdanie powinno być przedstawione senatorom 
na 3 dni przed posiedzeniem. W sprawach wyjątko-
wych…

(Senator Mieczysław Augustyn: W trybie spro-
stowania.)

Moment, Panie Senatorze.
…Może oczywiście za zgodą Senatu nastąpić 

skrócenie tego terminu. Dlatego też za chwilę poddam 
pod głosowanie wniosek pana senatora.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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27. posiedzenie Senatu w dniu 5 października 2016 r. 

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

(wicemarszałek M. Koc) Teraz przyjęliśmy porządek obrad, który został 
wyłożony państwu na ławach senatorskich.

Bardzo proszę…
Przepraszam, Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Mam pytanie o porządek 

posiedzenia.)
Panie Senatorze, porządek został przyjęty. Nie 

udzielam panu głosu.
(Senator Jan Rulewski: Ale nie zrozumiałem tego, 

Pani Marszałek.)
Panie Senatorze, porządek został przyjęty.
(Senator Jan Rulewski: Zgoda, ja nie neguję pani 

decyzji, tylko mam zapytanie w związku z nadzwy-
czajną organizacją…)

Panie Senatorze, nie udzielam panu głosu.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek! Wysoka 

Izbo! Pani marszałek skrupulatnie przestrzega regu-
laminu…)

Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.
(Senator Jan Rulewski: …mówiąc o konieczności 

informowania senatorów m.in. w zakresie…)
Nie udzielam panu głosu. Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Pan marszałek Karczewski 

zapowiedział…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: …W imieniu Senatu…)
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę.
(Senator Jan Rulewski: Senat nic o tym nie wie. 

Proszę o informację od pana marszałka…)
Ogłaszam przerwę do godziny 11.15. 

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 13  
do godziny 11 minut 15)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na 
roboty budowlane lub usługi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 269, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 269 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Infrastruktury, senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o ciszę.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!

misję senacką sprawozdania w tej sprawie porządek 
obrad zostanie uzupełniony o punkt obejmujący jej 
rozpatrzenie.

Ponadto w przypadku uchwalenia ustawy o ratyfi-
kacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. 
Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., 
i przygotowania przez komisje senackie sprawozdania 
w tej sprawie porządek obrad zostanie uzupełniony 
o ten punkt.

Do rozpatrzenia punktu czwartego porządku ob-
rad – punktu: informacja o istotnych problemach wy-
nikających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 roku – przystąpimy jutro.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego…
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, Pani Marszałek…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek…)
Ale w jakim trybie, Panowie Senatorowie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek…)
Przepraszam.
Pan senator Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: A nie, to przepraszam.)
Panie Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz:
Chcę zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia usta-

wy o Agencji Mienia Wojskowego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, wobec którego punktu wnosi 

pan sprzeciw?
(Głos z sali: Jeszcze nie ma tego punktu.)
(Rozmowy na sali)
Nie ma tego punktu.
Który to jest punkt, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: W porządku. 

Jeżeli…)
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, proszę…

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chcę zgłosić sprzeciw wobec zapowiedzi wpro-

wadzenia tego punktu.
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Regulamin tego nie przewiduje. Kiedy punkt ten 

będzie wprowadzany, wtedy państwo będą mogli nad 
tym zagłosować za, przeciw lub się wstrzymać od 
głosu.
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27. posiedzenie Senatu w dniu 5 października 2016 r. 

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

(senator sprawozdawca M. Augustyn) wypadku o koncesje, mieli obowiązek zatrudniać 
pracowników na umowę o pracę. Ten wymóg jest 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych, ale nie 
został tu powtórzony, mimo że w przypadku umowy 
koncesyjnej powtórzonych jest bardzo wiele zapi-
sów. Na posiedzeniu komisji poruszaliśmy tę kwestię. 
Ostatecznie nikt nie był na tyle przygotowany, żeby 
wnieść konkretne poprawki, ale rząd zapewniał, że 
jest otwarty na to, żeby przepisy tej ustawy uzupeł-
nić o niektóre z postulatów zgłaszanych przez Radę 
Dialogu Społecznego. W rozmowie z przedstawicie-
lami resortu uzyskałem zapewnienie, że będzie to 
miało miejsce w czasie debaty. W związku z tym na-
sza komisja rekomenduje przyjęcie takich poprawek. 
Myślę, że wyrażę stanowisko całej komisji, mówiąc, 
że oczekuję, iż w trakcie debaty będą uwzględniane 
również inne postulaty zgłaszane w czasie dyskusji. 
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? Może pan senator? Nie ma chętnych?

(Senator Władysław Komarnicki: Ja mam pytanie 
do pana ministra, a nie do senatora sprawozdawcy.)

Aha, rozumiem.
Nie ma pytań do senatora sprawozdawcy?
(Senator Waldemar Sługocki: Nie ma.)
Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję senatorowi 

sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju.

Jest z nami pan minister Witold Słowik, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Jest tutaj 
także prezes Urzędu Zamówień Publicznych, pani 
Małgorzata Stręciwilk.

Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana 
ministra.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tego projektu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam tu-
taj, na mównicę. Zapraszam, Panie Senatorze, proszę 
bardzo.

(Głos z sali: Senatorze?)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca omówił dość szcze-

gółowo genezę ustawy o umowie koncesji na roboty 

Rozpatrujemy dzisiaj projekt bardzo dużego przed-
łożenia rządowego, które niezwykle rzetelnie – chciał-
bym to podkreślić, bo niestety nie jest to częste, ale tym 
bardziej nas to cieszy – przeszło przez cały parlament. 
Już na wstępie chciałbym powiedzieć, że ministerstwo 
było bardzo otwarte na wprowadzanie korekt, które 
wspólnie uznawaliśmy za sprzyjające poprawie tej 
ustawy. Stało się tak na poziomie Sejmu, dlatego…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
…przedłożenie zyskało poparcie wszystkich klu-

bów. I tak jest także w przypadku Senatu. W czasie 
posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne zgłosiło bar-
dzo dużo propozycji poprawek, ministerstwo odniosło 
się do nich przychylnie.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji. Wymogi europejskie 
transformują polski system prawny do tego stopnia, 
że rząd uznał, iż trzeba wygasić poprzednią ustawę, 
z 2009 r., i zaproponować nową. Postanowił też sko-
rzystać z możliwości, jakie daje dyrektywa, i dużo 
bardziej rozszerzyć stosowanie ustawy, jeśli chodzi 
o próg finansowy. Dyrektywa pozwala na to, ażeby 
stosować ją w szerszym zakresie i dlatego nie 5 milio-
nów euro, a 30 tysięcy euro będzie granicą stosowania 
ustawy. A więc do normalnego, niedawno przyjętego 
– po korektach – także przez Senat, trybu wyłaniania 
wykonawców na usługi, roboty budowlane i usłu-
gi w trybie zamówień publicznych dojdzie ustawa 
o koncesjach, i próg będzie taki sam. Ministerstwo 
argumentowało, że partnerstwo publiczno-prywat-
ne, zaangażowanie prywatnego kapitału w realizację 
ważnych społecznie inwestycji, jest zbyt małe. Od 
2009 r. zawarto jedynie 90, chyba 86, umów konce-
syjnych w skali kraju. Korzystaliśmy zatem z tego 
narzędzia bardzo rzadko. Nowe przepisy, dzięki 
wprowadzeniu niższego progu, mają to poprawić.

Ustawa nie budziła specjalnych kontrowersji 
w Senacie poza jedną kwestią, mianowicie kwestią 
dopuszczenia stosowania koncesji w przypadku 
zamówień in-house. Przedstawiciel Rady Dialogu 
Społecznego mówił o uchwale, w której członkowie 
rady domagają się stosowania przepisów o koncesji 
w tym zakresie podobnie jak w ustawie o zamówie-
niach publicznych. Pamiętacie państwo, że kwestia 
in-house budziła tutaj, w naszej Izbie, bardzo duże 
kontrowersje, poświęciliśmy jej mnóstwo czasu.

O co chodzi szczególnie pracodawcom? O jeszcze 
większą transparentność, a zwłaszcza o zachowanie 
tego wymogu, który tutaj, w Wysokiej Izbie, cieszył 
się bardzo dużym poparciem, tak ażeby ubiegający się 
o środki publiczne, o zamówienia publiczne, w tym 
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(podsekretarz stanu W. Słowik) Senator Władysław Komarnicki:

Zgadzam się z panem senatorem sprawozdawcą, że 
po raz pierwszy… Bardzo się cieszę, że procedowali-
śmy na posiedzeniu naszej komisji gospodarki w sposób 
bardzo odpowiedzialny – i chcę tu podziękować panu 
przewodniczącemu komisji. Gdybyśmy nad wszystkimi 
propozycjami dyskutowali tak jak nad tą, o której tu 
mowa, to, jak myślę, nie byłoby tutaj, w Senacie, tyle 
różnych napraw i poprawek. I to jest pierwszy sygnał, 
z którego bardzo się cieszę jako senator.

Panie Ministrze, w budownictwie przepracowałem 
mniej więcej tyle lat, ile pan ma lat życia. Pan wyba-
czy, że zadam kilka pytań – tylko w trosce o rozwój 
tej gałęzi, która niestety od roku zaczyna umierać.

Pytanie pierwsze, jakie mam do pana, jest nastę-
pujące. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ustawy 
zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, 
których zaprosi do udziału w postępowaniu o zawar-
cie umowy koncesji. Warunkami są dokonanie tego 
w sposób przejrzysty oraz na podstawie obiektyw-
nych i niedyskryminacyjnych kryteriów, a także to, że 
liczba wykonawców, których zamawiający zamierza 
zaprosić, zapewni konkurencję. Środowiska bizneso-
we w trakcie konsultacji projektu podnosiły, że taki 
zapis jest ogólnikowy i stwarza możliwość nadużyć. 
Środowiska te wskazują, że w celu zapewnienia spra-
wiedliwego wyboru najkorzystniejszej oferty zasadne 
jest dopuszczenie jak największej liczby wykonaw-
ców. W związku z tym chciałbym poprosić o uzasad-
nienie takiego ustawowego rozwiązania, gdyż osobi-
ście konsultowałem wspomnianą kwestię z wieloma 
przedsiębiorcami, ale też sam mam wątpliwości.

I skoro już jestem przy głosie, chciałbym zadać 
drugie pytanie. Jeśli chodzi o konsultacje, szczególnie 
z samorządem, z firmami budowlanymi i z izbami 
budowlanymi… Czy te podmioty są dobrze poinfor-
mowane, czy są przygotowane do tych przyszłych 
rozwiązań i czy mają pełną wiedzę we wspomnianym 
zakresie? Czy te konsultacje społeczne były odpo-
wiednio dobrze przygotowane? Chciałbym się dowie-
dzieć, w jaki sposób były one przeprowadzone i czy 
były konsultacje w sprawie tej ustawy z wymienio-
nymi podmiotami. Panie Ministrze, sam wielokrotnie 
musiałem tłumaczyć samorządom sprawy oczywiste, 
stąd moje pytanie.

I ostatnie moje pytanie. Rządowy projekt ustawy 
o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi 
daje szansę na uruchomienie i wdrożenie inwestycji 
bez własnych środków finansowych. Wykonawca, 
inwestując, ma możliwość realizacji zadań bez po-
noszenia większego ryzyka. Mam do pana pytanie: 
czy o tę koncesję mogą występować – to już jest kon-
kretne pytanie – stowarzyszenia, grupy producenckie 
czy też inne grupy nieposiadające określonej formy 
prawnej? Bardzo dziękuję za uwagę.

budowlane i usługi. Rzeczywiście łączymy tutaj dwa 
elementy. Jeden element to konieczność wdrożenia 
dyrektywy unijnej w tym zakresie, a drugi element, 
równie istotny, a z punktu widzenia Ministerstwa 
Rozwoju może nawet ważniejszy, jest taki, że chcie-
liśmy przygotować regulacje mające na celu znaczne 
zwiększenie stosowania partnerstwa publiczno-pry-
watnego jako ważnego elementu finansowania rozwoju 
polskiej gospodarki i budowy nowej infrastruktury. 
W pracach nad tą ustawą skupialiśmy się właśnie na 
tym aspekcie. Ustawa ta reguluje procedury zawierania 
umów koncesji, opisuje umowę koncesji, w szczególno-
ści jej zmiany, oraz określa postępowanie odwoławcze 
w zakresie stosowania umowy koncesji.

Niezmiernie istotnym elementem jest to, że ob-
niżyliśmy próg wynikający z dyrektywy unijnej do 
30 tysięcy euro, tak aby te umowy były stosowane 
możliwie jak najczęściej. Bo znaczna część zawie-
ranych umów koncesji w Polsce sytuuje się poniżej 
tego wymogu unijnego. Wprowadzono również takie 
regulacje, które mają być możliwie jak najbardziej 
przejrzyste i przyjazne, jeżeli chodzi o zawieranie 
umów, tudzież mają gwarantować pewność obro-
tu gospodarczego w tym zakresie. Mamy bardzo 
dużo wspólnych przepisów w prawie zamówień pu-
blicznych i w ustawie o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, około 1/3 regulacji jest toż-
samych. Ponadto również w zakresie nadzoru nad 
realizacją koncesji organem właściwym ma być Urząd 
Zamówień Publicznych.

Mamy nadzieję, że wdrożenie w odniesieniu do 
umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi… 
że przyczyni się to do znacznego rozwoju partner-
stwa publiczno-prywatnego. Są bowiem 3 podstawowe 
regulacje, które służą zawieraniu umów partnerstwa 
publiczno-prywatnego: sama ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, ustawa – Prawo zamówień pu-
blicznych, która w ostatnim czasie została znowelizo-
wana, i właśnie procedowana dzisiaj ustawa o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub usługi. Te 3 regulacje 
prawne są fundamentem rozwoju partnerstwa publicz-
no-prywatnego w Polsce. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Proszę pozostać 

na miejscu, ponieważ na pewno będą pytania.
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 zdać takie 
pytanie?

Pan senator Władysław Komarnicki. Bardzo proszę.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:

Jeżeli stowarzyszenie ma osobowość prawną, to tak.
(Senator Władysław Komarnicki: Nie wszystkie 

mają. A te, co nie mają?)
To nie.
(Senator Kazimierz Kleina: To jest jasne.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, partnerstwo publiczno-prywatne 

jest bardzo ważne. I umowa koncesyjna idzie w tym 
kierunku. Oczywiście tutaj można nie mieć środków 
i można zlecić dane zadanie, a ryzyko ekonomiczne 
jest po stronie koncesjonariusza, ale do tego jest po-
trzebny dobry klimat, zaufanie, zaufanie do rządu. To 
partnerstwo w Polsce do tej pory troszeczkę kuleje. 
I może w związku z tym jest to dobry kierunek.

W dyrektywie, jak pan mówił czy poprzednio 
sprawozdawca mówił, jest zapisane powyżej 5 mi-
lionów zł, zaś w ustawie jest wpisana kwota 30 tysięcy 
euro – a 30 tysięcy euro to jest tylko 100 i ileś tam 
tysięcy zł –na okres do 5 lat, lub ewentualnie umo-
wa może być wydłużona. Mnie umowy koncesyjne 
kojarzą się głównie z dużymi przedsięwzięciami. 
Takie największe były przy budowie autostrady A2, 
to kwestia kilku miliardów złotych. A tutaj wcho-
dzimy w kwoty, które są rzeczywiście niewysokie. 
W związku z tym obawiam się, czy niektóre umo-
wy, które powinny być wykonywane zgodnie z usta-
wą o zamówieniach publicznych, nie pójdą właśnie 
w kierunku umów koncesyjnych… Chodzi głównie 
o in-house. Pan przed chwilą zapowiedział, że bę-
dzie jakaś poprawka, my jej nie znamy, w komisji nie 
była poprzednio przedstawiana. Ale chodzi głównie 
o umowy o pracę, bo jest to pewna furtka przy tych 
drobnych kwotach, powyżej 30 tysięcy euro, że będzie 
można zawierać te umowy, gdzie ryzyko jest niedu-
że… Bo przy 100 tysiącach to nie jest duże ryzyko, 
przy wyższych kwotach ryzyko jest całkowicie inne. 

I w związku z tym jest pytanie, czy to dopasowa-
nie – w dyrektywie jest 5 milionów euro, a my wpi-
sujemy 30 tysięcy euro, to nie są 3 miliony, 1 milion, 
tylko kwota ileś razy mniejsza, zmniejszona – nie 
spowoduje pewnych perturbacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
To bardzo szczegółowe pytania. Postaram się na 

nie odpowiedzieć.
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to, tak jak pan 

senator zauważył, projekt tej ustawy był dość długo 
procedowany i na etapie Sejmu było zgłoszonych sze-
reg poprawek. Strona rządowa odniosła się do tych 
wszystkich poprawek pozytywnie. W ramach…

(Senator Władysław Komarnicki: Za to dziękowa-
łem, Panie Ministrze.)

Tak.
W ramach procedowania w Senacie nasze sta-

nowisko co do zgłoszonych poprawek, a było ich na 
pierwszym etapie 39 – co prawda miały one charakter 
bardziej porządkujący, legislacyjny – również było jak 
najbardziej pozytywne. Ale też zostały zgłoszone 2 po-
stulaty merytoryczne przez Radę Dialogu Społecznego. 
Z tego, co mi wiadomo, wynika, że w dniu dzisiej-
szym w ramach poprawki zgłoszonej przez senatorów 
ta sprawa ma być, zgodnie z sugestiami Rady Dialogu 
Społecznego, zgłoszona. I już z góry mogę zapew-
nić, że do wniosku uwzględniającego ten postulat 
Ministerstwo Rozwoju odnosi się pozytywnie.

A co do innych wniosków… One po prostu do nas 
nie dotarły. Oczywiście możliwe, że to, co w tej chwili 
zgłosił pan senator, jest zasadne – chociaż wydaje mi 
się, że wykonawstwo w zakresie bodajże art. 29, które 
przywołał pan senator, jest uregulowane w prawie 
zamówień publicznych. Z uwagi na to, że obydwie 
ustawy mają szereg wspólnych zapisów i w pewnym 
zakresie mają kompatybilny charakter, będzie można 
tutaj stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Prosiłbym jeszcze ewentualnie o po-
twierdzenie tej informacji przez panią prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych.

A co do pytania trzeciego… Jest przyjęta taka 
regulacja, że, zgodnie z procedowaną ustawą o umo-
wie koncesji na roboty budowlane lub usługi, jednak 
koncesjonariusz musi mieć osobowość prawną.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Senator Władysław Komarnicki:
Przepraszam, Panie Ministrze, jeszcze dopytam. 

Stowarzyszenia nie wchodzą w tej sytuacji w rachubę?
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rzeczywiście się udało rozruszać partnerstwo publicz-
no-prywatne i rynek koncesji – sprawować właściwy 
nadzór nad tymi postępowaniami? One mają sens 
tylko wtedy, gdy rzeczywiście przenoszą ryzyko na 
koncesjonariusza i upraszczają procedury, ale rów-
nież jeśli nie zaburzają równej konkurencji. Tak więc 
ten nadzór jest konieczny. To moje pierwsze pytanie: 
czy wystarczy środków, czy wystarczy ludzi, żeby to 
zadanie udźwignąć?

I drugie pytanie. Pracodawcom bardzo zależało, 
żeby wprowadzić obowiązek osobistego wykony-
wania świadczenia, który jest zapisany w ustawie 
o zamówieniach publicznych, a tu się sygnalizuje, 
że przepisów z art. 3 ust. 7 ustawy brakowało. Czy 
w tej propozycji, której jeszcze nie znamy, ta najważ-
niejsza sprawa została uwzględniona? Bo rzeczywi-
ście wydaje się, że niepokój pracodawców dotyczący 
stosowania zamówień in-house w tym zakresie był 
uzasadniony. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Wydaje mi się, że Urząd Zamówień Publicznych 

jest przygotowany do nowych zadań. Oczywiście 
trzeba mieć świadomość, że może to wymagać trochę 
większego nakładu pracy, ale jestem przekonany, że 
będzie się to odbywało zdecydowanie sprawniej niż 
w ramach sądownictwa ogólnego i tak naprawdę pod 
względem szybkości procedowania… Procedowanie 
w ramach prawa zamówień publicznych było do tej 
pory zdecydowanie najbardziej sprawne i zapewnia-
ło bezpieczeństwo w ramach obrotu gospodarczego, 
więc mam nadzieję, że z punktu widzenia koncesjo-
nariuszy to postępowanie również będzie sprawne.

Obecnie funkcjonujących partnerstw publiczno-
-prywatnych jest oczywiście stosunkowo niedużo, 
ale też spraw sądowych nie było bardzo wiele, bo 
było ich kilkanaście na przestrzeni kilku lat. Mam 
nadzieję, że nawet wtedy, kiedy zawieranych będzie 
zdecydowanie więcej partnerstw publiczno-prywat-
nych – intencją Ministerstwa Rozwoju jest to, ażeby 
zdecydowanie zwielokrotnić liczbę i zwiększyć śred-
nią wartość zawieranych partnerstw – to liczba tych 
spraw może się zwiększyć. W porównaniu do liczby 
spraw, które są realizowane w ramach nadzoru nad 
stosowaniem prawa zamówień publicznych, nie bę-
dzie to jednak jakiś lawinowy wzrost, który mógłby 
doprowadzić do paraliżu pracy Urzędu Zamówień 
Publicznych; ja osobiście nie widzę takiego ryzyka. 
A gdyby tych spraw miało być więcej, to na pew-
no Urząd Zamówień Publicznych powinien się do 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:

Panie Senatorze, rzeczywiście oczekiwanie 
Ministerstwa Rozwoju jest takie, żeby w ramach 
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego były 
zawierane duże umowy, im większa ich wartość 
i im większe inwestycje infrastrukturalne, tym le-
piej. Ale rzeczywistość w chwili obecnej jest taka, że 
w sumie funkcjonują 102 umowy zawarte w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego plus dodatkowo 
5 dotyczących koncesji na autostrady. W przypadku 
tych 102 umów średnia wartość umowy to jest kwota 
około 50 milionów zł, przy czym z uwagi na to, że 
kilka umów jest o dużej wartości, kilkuset milionów 
– największa umowa to umowa dotycząca spalarni 
śmieci w Poznaniu – dużo umów jest wartości kilku, 
kilkunastu milionów złotych. Z wyjątkiem umów do-
tyczących autostrad, z tych 102 umów 101 to umowy 
zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego, 
większość z nich w trybie koncesyjnym. W związ-
ku z tym, choć oczywiście staramy się realizować 
duże inwestycje, chcemy również, żeby jednostki sa-
morządu terytorialnego na podstawie nowej ustawy 
w dalszym ciągu były w stanie w sposób możliwie 
najbardziej efektywny i zapewniający pewność obro-
tu prawnego zawierać umowy stosunkowo niewielkie. 
Stąd nasza propozycja obniżenia z kwoty 5 milionów 
250 tysięcy do 30 tysięcy euro. Oczywiście jest pyta-
nie, dlaczego to obniżenie jest aż tak duże. Ono jest 
duże ze względu na to, żeby była spójność z prawem 
zamówień publicznych, ponieważ kwota 30 tysięcy 
euro występuje też w prawie zamówień publicznych 
i chodzi o to, żeby uniknąć możliwości obchodze-
nia prawa. Dlatego przyjęliśmy aż tak niską kwotę 
i zresztą w trakcie całego procesu legislacyjnego ta 
kwota zyskała uznanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn. 
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, o dwie kwestie chciałbym za-

pytać.
Pierwsza kwestia to sprawa nadzoru. Ona była 

również poruszana przez przedstawicieli pracodaw-
ców, ale mnie interesuje co innego, bo nie mówiliśmy 
o tym w komisji. 

Czy Krajowa Izba Odwoławcza działająca przy 
Urzędzie Zamówień Publicznych będzie wystarcza-
jąco wyposażona w środki i finanse, żeby – gdyby 
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(podsekretarz stanu W. Słowik) innych środków. Również w projekcie Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest szereg zapi-
sów mówiących o partnerstwie publiczno-prywatnym 
i w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywat-
nego w Polsce, są wskazane konkretne działania, co 
należy zrobić, ażeby partnerstw było więcej.

Co my obecnie robimy? Reaktywowaliśmy komi-
sję partnerstwa publiczno-prywatnego, która została 
utworzona bodajże w 2010 r. Komisja ta pracuje w 2 
podzespołach. Jeden podzespół zajmuje się przeglą-
dem regulacji prawnych związanych z partnerstwem 
publiczno-prywatnym po to, żeby znaleźć bariery 
i podjąć działania w celu wykluczenia tych barier. 
Przy czym w naszym rozumieniu w tych 3 podsta-
wowych aktach prawnych regulujących partnerstwo 
publiczno-prywatne, które wymieniłem, wtedy, kiedy 
zakończymy proces legislacyjny w zakresie nowej 
ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, tych barier nie będzie, przynajmniej w ja-
kimś większym zakresie. Ale istnieje szereg barier 
w innych regulacjach prawnych, w szczególności 
w regulacjach związanych z prawem podatkowym, 
np. niepewność dotycząca rozliczania VAT w przy-
padku tego typu umów w zakresie rachunkowości. 
Chcemy zdiagnozować w innych aktach prawnych 
bariery utrudniające rozwój partnerstwa publiczno-
-prywatnego i rozpocząć proces legislacyjny zmiany 
tych aktów, ażeby te bariery wyeliminować. Druga 
grupa w ramach tego zespołu pracuje nad strategią 
rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 
Do końca tego roku taki dokument ma być gotowy 
i przyjęty z tego względu, że szereg krajów euro-
pejskich ma przyjętą strategię rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego i to na pewno pomaga w re-
alizacji tudzież jak gdyby dekretuje wolę polityczną 
rozwoju tego typu umów.

W ramach takich bardziej konkretnych działań 
opracowujemy w tej chwili listę projektów, które po-
tencjalnie będą się nadawać do realizacji w oparciu 
o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy, 
ażeby ta lista była certyfikowana przez Departament 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, żeby miała, jak 
mówi pan premier Morawiecki, używając terminolo-
gii angielskiej, rubber stamp, czyli żeby w pewnym 
zakresie gwarantowała ekonomiczną realizowalność 
danego przedsięwzięcia. Chcemy traktować tę listę 
jako ofertę szeroko rozumianego sektora publicznego 
dla sektora prywatnego. Chcemy, żeby ta lista była 
również ogłoszona do końca tego roku.

Kolejnym działaniem jest przygotowanie wzor-
ców umów, które oczywiście nie miałyby charakteru 
obligatoryjnego, tylko miałyby wyłącznie charak-
ter pomocniczy. Chodzi o to, że jedną z podstawo-
wych bolączek partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce – poza tym, że naturalnie przegrywa ono 
konkurencje z finasowaniem bezzwrotnym w postaci 

tego przygotować i złożyć wnioski o większy budżet 
i większą liczbę pracowników na następne lata.

Co do pytania drugiego, to z tego, co mi wiadomo, 
wynika, że w przygotowanej poprawce będą między 
innymi takie informacje, o jakie pytał pan senator.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz swoje pytania zada pan senator Waldemar 

Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy procesu konsultacji społecz-

nych. Czy były prowadzone takie konsultacje? Jeśli 
tak, to w jakim zakresie, które z podmiotów w tym 
partycypowały? I czy pojawiały się uwagi, a jeśli tak, 
to które spotkały się z akceptacją z państwa strony?

Drugie pytanie dotyczy partnerstwa publicz-
no-prywatnego. W ramach Ministerstwa Rozwoju 
działa departament, który zajmuje się kreowaniem, 
propagowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Jakie zachęty… Czy i jeżeli tak, to jakie zachęty przy-
gotowaliście państwo między innymi dla jednostek 
samorządu terytorialnego, żeby kreować partnerstwo 
publiczno-prywatne? Wiemy, że w Polsce ten obszar 
jest szczególnie wrażliwy i nie cieszy się zaufaniem 
podmiotów publicznych – wynika to z takiej, a nie 
innej aury w naszym kraju – ale, jak wiemy, w wie-
lu krajach Europy Zachodniej jest on bardzo rozpo-
wszechniony i pozwala realizować wiele ważnych 
zadań publicznych w różnych sferach życia publicz-
nego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Panie Senatorze, nasze działanie jest wielopłasz-

czyznowe. Jak pan senator powiedział, bardzo istotne 
jest kreowanie dobrego klimatu społeczno-politycz-
nego wokół partnerstwa publiczno-prywatnego – i to 
robimy. Robi to osobiście pan premier Morawiecki i ja 
również, występując wielokrotnie na różnego rodza-
ju spotkaniach, konferencjach, kongresach, promuję 
ten model, mówiąc, że jest to równoważne źródło 
finansowania rozwoju naszego kraju w stosunku do 
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(podsekretarz stanu W. Słowik) czym one miały jak gdyby sformalizowany charak-
ter, a poza tym przy okazji różnych moich wystąpień 
mówiłem o kwestii zmiany umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Co do ważnych postulatów 
merytorycznych, to na posiedzeniu komisji senackiej 
bodajże 21 września Rada Dialogu Społecznego zgło-
siła 2 merytoryczne uwagi, jedną w zakresie zastoso-
wania analogicznych rozwiązań dotyczących koncesji 
in-house w ustawie koncesyjnej, na zasadzie analogii 
z prawem zamówień publicznych, i drugą, dotyczącą 
kwestii ochrony pracowników. Chodziło o to, żeby 
tutaj też przyjąć takie regulacje, jakie są w prawie 
zamówień publicznych – dotyczy to konieczności 
zatrudniania przez koncesjonariusza pracowników 
zatrudnionych przy realizacji danej umowy na pod-
stawie umowy o pracę. No i o ile mi wiadomo, za 
chwilę pan senator takie poprawki zgłosi. Stanowisko 
naszego ministerstwa jest tutaj jak najbardziej pozy-
tywne. Jeżeli chodzi o koncesje in-house, to mieliśmy 
tutaj pewne wątpliwości, dlatego nie zaproponowali-
śmy tego na samym początku, jednak argumentacja 
Rady Dialogu Społecznego w pełni nas przekonała. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Marek Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, może pan rozwieje moje wąt-

pliwości. Wiem, że na wspólnym posiedzeniu komi-
sji gospodarki i Komisji Infrastruktury było zgło-
szonych dużo propozycji poprawek naszego Biura 
Legislacyjnego, które zostały przyjęte. 

Moją wątpliwość budzi jednak np. poprawka nr 16, 
która mówi, że się dodaje art. 18a. I tam w ust. 1 jest 
takie zdanie: zamawiający może – podkreślam: może 
– po publikacji ogłoszenia o koncesji w sposób… tu 
nie będę wszystkiego czytał… zamieścić dodatkowo 
ogłoszenie o koncesji w inny sposób. Podkreślam to 
słowo „może”, bo to jest przepis fakultatywny, nie 
wiem, czy w ogóle on coś wnosi. To po pierwsze. 

A w innych poprawkach, dokładnie w trzech… 
W poprawce nr 24 wyrazy „może określić” zastępuje 
się wyrazem „określa”, czyli zamiast fakultatywności 
jest obligatoryjność. W następnej poprawce to samo: 
wyraz „powinny” zastępuje się wyrazem „muszą”. 
W kolejnej poprawce wyraz „powinien” zastępuje się 
wyrazem „musi”. I teraz tak: albo idziemy w jedną 
stronę, albo w drugą. Mnie się wydaje, że w takim 
razie tę poprawkę nr 16 powinniśmy też jakoś inaczej 
sformułować, żeby to nie był przepis fakultatywny, 
tylko żeby jednoznacznie określał, że np. zamawia-

różnego rodzaju grantów z Unii Europejskiej – jest to, 
że z wielu rozpoczętych negocjacji jedynie, według 
różnych szacunków, 20%–30% kończy się zawarciem 
umowy. Mamy nadzieję, że kiedy w poszczególnych 
branżach będziemy mieli opracowane wzory umów, 
strony, zasiadając do dialogu, do negocjacji, będą 
bardziej zorientowane w tym, do czego dążą, i wte-
dy liczba umów niekończących się sukcesem będzie 
mniejsza tudzież ten proces się przyśpieszy. W Polsce 
te procesy negocjacyjne są bardzo długie i bardzo 
kosztowne, bo przy każdym procesie po części jest 
wyważanie już otwartych drzwi, więc chcemy bazo-
wać na wzorach umów, na dobrych praktykach, ażeby 
ten proces przyspieszyć. Chodzi też o to, żeby już 
same wzorce umów dawały potencjalne możliwości 
wyszacowania ryzyka, bo jednym z podstawowych 
elementów utrudniających zawieranie umów jest 
rozbieżne podejście stron do kwestii ryzyka. Mamy 
nadzieję, że te działania… Może powiem o jeszcze 
jednym, chociaż jest ich więcej. Mimo tego, że o part-
nerstwie publiczno-prywatnym mówimy już kilkana-
ście lat, bo pierwszą ustawę, która nie doprowadziła 
jednak do zawarcia żadnej umowy partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, mamy z 2005 r., a drugą ustawę 
z przełomu 2008 i 2009 r. – w pełnym zakresie ona 
tak naprawdę zaczęła funkcjonować dopiero kilka lat 
temu – w dalszym ciągu jest potrzeba prowadzenia 
szkoleń. I my, zresztą z wykorzystaniem środków 
unijnych, zamierzamy w dalszym ciągu w szerokim 
zakresie te szkolenia prowadzić. I zamierzamy za-
adresować je nie tylko do jednostek samorządu te-
rytorialnego, ale również do organów kontrolnych, 
żeby te organy miały pełną świadomość, na czym 
partnerstwo publiczno-prywatne polega, ponieważ 
mimo że raport NIK bodajże sprzed 2 lat pozytywnie 
ocenił partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, to 
po części funkcjonuje w opinii społecznej pogląd, że 
obok tzw. trzech „p” zawsze może pojawić się czwarte 
„p”, jak anegdotycznie na ten temat się mówi. Chcemy 
zdecydowanie to zwalczać po to, żeby w świadomo-
ści społecznej partnerstwo publiczno-prywatne było 
traktowane jako równorzędna forma finansowania 
rozwoju gospodarczego Polski i realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych tudzież po to, żeby poza bardzo 
istotnymi kwestiami finansowymi była również nie-
jednokrotnie dodatkowa wartość dodana w postaci 
doświadczenia, wiedzy, know-how partnera prywat-
nego.

Pan senator miał chyba jeszcze jedno pytanie…
(Senator Waldemar Sługocki: Tak, tak, pierwsze 

pytanie. Pytałem o proces konsultacji.)
O proces konsultacji. A więc konsultacje miały 

szeroki charakter, ja nie jestem w stanie w tej chwili 
wymienić listy podmiotów uczestniczących. Przy 
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(senator M. Martynowski) Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dodałbym, jeśli 

pan minister pozwoli, że w jednej z polskich miej-
scowości nawet gmach sądu jest budowany w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, co jest niezwykle 
ciekawe i warte podkreślenia.

Panie Ministrze, ja mam jeszcze ostatnie pytanie. 
Bardzo kompetentnie i szeroko pan opisał formułę pra-
cy ministerstwa z różnymi podmiotami w zakresie 
krzewienia wiedzy o ppp i samej idei ppp. Ale mam py-
tanie, czy działa jeszcze platforma ppp i czy pojawiają 
się nowe podmioty. Bo to niestety nie było zbyt budują-
ce, niespełna 200 ich funkcjonowało w ramach tej plat-
formy. Jest więc pytanie: czy udaje się jednak docierać 
do coraz większej liczby różnych podmiotów i czy 
chętniej korzystają z tej pomocy, którą Ministerstwo 
Rozwoju dzisiaj oferuje? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Jak najbardziej platforma działa, rozwija się. W ra-

mach reaktywowania zespołu partnerstwa publiczno-
-prywatnego mieliśmy naprawdę bardzo duże zain-
teresowanie. Około 50 różnych organizacji na naszą 
prośbę się stawiło, praktycznie wszyscy i w sposób 
zdecydowanie konstruktywny, z dużym zaangażo-
waniem włączyli się w, jakkolwiek by było, społecz-
ną pracę na rzecz krzewienia i poprawiania regulacji 
związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, 
więc wydaje mi się, że tych partnerstw będzie zdecy-
dowanie więcej. Pan senator przywołał projekt budo-
wy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, realizowany 
właśnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Rzeczywiście jest to dla nas pewnego rodzaju wzorco-
we partnerstwo publiczno-prywatne i w oparciu o nie 
chcemy sprawić, żeby było więcej tego typu partnerstw, 
w których stroną publiczną jest strona rządowa, a nie 
strona samorządowa. No, we wszystkich pozostałych 
partnerstwach stroną publiczną – z wyjątkiem koncesji 
na autostrady, których jest 5 i które były udzielone 
w oparciu o specjalne regulacje – są jednostki samo-
rządu terytorialnego. Chcemy, żeby było jak najwię-
cej partnerstw rządowo-prywatnych. Na liście rządo-
wych projektów dofinansowywanych z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w sumie 
jest 48 projektów. Przynajmniej 2 z tych projektów – 
a są to duże projekty – będą finansowane w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy, żeby ta-
kich projektów było jak najwięcej.

jący musi po publikacji ogłoszenia o koncesji dodat-
kowo zamieścić ogłoszenie o koncesji w inny sposób. 
Gdyby pan mógł się do tego odnieść, to ja ewentualnie 
poprawkę bym zgłosił.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Panie Senatorze, trochę trudno jest mi do tego się 

odnieść, bo nie jestem legislatorem. Również liczba 
tych poprawek o charakterze legislacyjnym mnie za-
skoczyła. Ale wydaje mi się, że przyjęto analogiczne 
zapisy z prawa zamówień publicznych i legislatorzy 
senaccy wprowadzili te niewielkie zmiany po to, żeby 
te 2 ustawy były ze sobą spójne i jednoznaczne. Taka 
była po prostu intencja tego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o kwestię, 

która z racji moich zainteresowań jest mi bliska. 
Mianowicie stoimy przed koniecznością podjęcia 
się bardzo dużych inwestycji w sektorze zdrowia 
i w sektorze opiekuńczym, zwłaszcza w sektorze 
opiekuńczym. 

Czy te umowy koncesyjne mogą być stosowane 
przy budowie np. domów pomocy społecznej, zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych? Czy to będzie narzę-
dzie, które można będzie tam wykorzystać? Bo tam 
są potrzebne miliardowe nakłady, żeby te kwestie 
ruszyć do przodu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:
Panie Senatorze, jak najbardziej zastosowanie 

umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 
ma charakter bardzo szeroki i na pewno realizacje 
inwestycji w zakresie szeroko rozumianej polityki 
senioralnej, medycznej… Również tego typu przed-
sięwzięcia mogą być w ten sposób realizowane i mam 
nadzieję, że takie przedsięwzięcia w tej formule będą 
realizowane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę.
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Czy jeszcze są pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Witold Słowik: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana przewodniczącego 

Andrzeja Stanisławka. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Pracownicy Ministerstwa!
Chciałbym powiedzieć, że komisja pracuje coraz 

lepiej i że coraz lepiej układa się nam współpraca 
w kwestii poprawek do ustaw. Dążymy do tego, żeby 
prawo stanowione w Senacie sprawiało nam, senato-
rom, satysfakcję, ale i było możliwie proste w odbio-
rze dla wykonawców.

Jeśli chodzi o pytania skierowane do pana 
Sługockiego… Panie Senatorze, musimy podzięko-
wać też panu ministrowi Adamowi Hamryszczakowi. 
No, przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego przy-
szedł na posiedzenie komisji i powiedział, że my już 
mamy opinię rady. Ta opinia się znalazła, ale wcze-
śniej nikt jej nie widział, więc w zasadzie tylko dzięki 
dobrej współpracy rzeczywiście udało się…

No, jest tu błąd, ponieważ w ustawie – Prawo za-
mówień publicznych postawiliśmy na umowę o pracę, 
a w przypadku koncesji tego nie było. I w tej sprawie 
jest jedna z ważniejszych poprawek. Potem, dzięki 
współpracy z panem ministrem Witoldem Słowikiem, 
poprawiliśmy zapisy, jest 6 poprawek, które włączają 
udzielane jednostkom kontrolowanym koncesje in-
-house do zakresu stosowania ustawy wraz z pro-
cedurami zapewniającymi przejrzystość udzielania 
tych koncesji, nakładają na zamawiających obowiązek 
wskazania czynności, w przypadku których perso-
nel koncesjonariusza i podwykonawców musi być 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnia 
poprawka, nr 6, dotyczy wejścia przepisów ustawy 
w życie od 1 stycznia 2017 r.

Te 6 poprawek składam na ręce pani marszałek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Pan senator 

zgłosi te poprawki na piśmie?
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak.)
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Władysława 

Komarnickiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
(Senator Marek Martynowski: Ja, Pani Marszałek.)
Jeszcze pan senator Martynowski. Proszę.

Senator Marek Martynowski:
Panie Ministrze, mam jeszcze tylko jedną uwa-

gę. Przepraszam, może się czepiam, ale chcę, żeby 
to wszystko, co od nas wyjdzie, było w porządku. 
Mówię o poprawce legislacyjnej. Uważam, że tu jest 
błąd. W art. 49 ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zastępuje 
się wyrazami „2–4”, ale brakuje mi tu dookreślenia, 
czy chodzi o ustęp, punkt czy artykuł. Według mnie 
powinno być to jeszcze dookreślone. Pewnie chodzi 
o ustęp, no ale brakuje mi tego.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Witold Słowik: Pani Marszałek, czy mogę poprosić, 
żeby legislator się do tego odniósł? Bo to jest uwa-
ga…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Będzie posiedze-
nie komisji, Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, będzie jeszcze posiedzenie.
(Senator Marek Martynowski: …Na zgłoszenie 

poprawki, bo później już nie będzie czasu.)
(Głos z sali: Jest pan legislator.)
Jest pan legislator.
Bardzo proszę.

Radca Ministra  
w Departamencie Partnerstwa  
Publiczno-Prywatnego  
w Ministerstwie Rozwoju  
Grzegorz Lang:
Pan senator dostrzegł, że zabrakło tutaj skrótu 

„ust.”, więc jeżeli jest taka możliwość, to faktycznie 
warto by to uzupełnić.

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 
Legislatorze, czy można głośniej? Bo nie słyszymy.)

Pan senator dostrzegł, że zabrakło tutaj skrótu 
„ust.”, w tym nowym brzmieniu przepisu zapropo-
nowanym w poprawce legislacyjnej. To jest trafna 
uwaga, faktycznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
A więc pan senator zgłosi poprawkę.
Bardzo dziękuję.
Będzie jeszcze dyskusja, więc będzie czas na zgła-

szanie poprawek.
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Pozytywny wpływ na procesy inwestycyjne będą 
miały prostsze i bardziej przejrzyste zasady udzielania 
zamówień w drodze umów koncesji na roboty budow-
lane lub usługi – inwestor będzie mógł zmienić kon-
cesjonariusza bez konieczności rozpisywania nowego 
przetargu. To jest bardzo ważne. Projekt wprowadza 
szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, w tym między innymi 
od dawna postulowane prawo interwencji, czyli za-
stąpienie nieudolnego koncesjonariusza nowym kon-
cesjonariuszem – bez konieczności przeprowadzenia 
procedury przetargowej – gdy takowy przewidziany 
jest we wstępnym etapie realizacji projektu. Ma to 
naprawdę kapitalne i istotne znaczenie dla większości 
projektów, szczególnie tych realizowanych w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szanowni Senatorowie! Panie Ministrze! 
Projekt ustawy na pewno idzie w dobrym kierun-

ku, wraz z duchem czasu. To dobra ustawa, która daje 
o wiele więcej możliwości działania w zakresie reali-
zowania inwestycji. Życie pokaże, jak sprawdzą się 
nowe przepisy w codziennej pracy. Niemniej jednak 
należy docenić autorów ustawy za dostosowanie pra-
wa do obecnych trendów branży budowlanej, która, 
niestety, Panie Ministrze, przechodzi poważny kryzys 
z uwagi na ogromne tąpnięcie na rynku inwestycji, 
które nastąpiło w ostatnim czasie –25% to jest bardzo 
dużo. Można powiedzieć, że małe i średnie firmy 
padają jak muchy. Ale być może to wszystko ruszy. 
Zawsze jest tak, jeżeli chodzi o gospodarkę… Wiedzą 
o tym wszyscy, którzy się tym zajmują: pierwsze 
w kryzys wpada budownictwo i pierwsze z kryzysu 
wychodzi budownictwo.

Jestem szczęśliwy, że mogę występować dzisiaj 
jako senator. Chcę, Panie Przewodniczący, także za 
pańską zgodą podziękować naszemu legislatorowi, któ-
ry bardzo starannie przygotował propozycje poprawek. 
Państwu chcę podziękować za to, że tego wszystkiego 
wysłuchaliście i wzięliście to pod uwagę. Chcę powie-
dzieć po prostu: dziękuję. I dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ta ustawa jest odpowiedzią na zmieniającą się 

rzeczywistość. Polska potrzebuje szybszego rozwoju. 
Wszyscy się zgadzają i od dawna zgadzali z tym, że 
trzeba usuwać bariery. I właśnie temu miało służyć 
partnerstwo publiczno-prywatne. Chodziło o to, żeby 
do pieniędzy publicznych, które mogą stymulować 

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mój przewodniczący powiedział: „chciałbym też 

podziękować za współpracę naszej komisji”. To była 
chyba, Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, mo-
delowa współpraca, która w przyszłości powinna być 
klasycznym przykładem współpracy, także z innymi 
resortami. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć to, co 
mówiłem wcześniej. Nie musielibyśmy bez przerwy 
poprawiać propozycji ustaw, które potem wracają do 
nas jak bumerang tylko dlatego, że brakuje pewnej 
cierpliwości, której nie zabrakło nam w przypadku 
tej ustawy…

Pani Marszałek! Drodzy Senatorowie!
Jest to dla mnie trochę historyczna chwila, dlatego 

że stoję dzisiaj przed wami jako senator, ale przede 
wszystkim jako przedsiębiorca, który z branżą budow-
laną jest związany od prawie 50 lat. Doczekałem się 
dzisiaj tej propozycji i jestem szczęśliwy z tego powo-
du. W czasie mojej kariery budowlanej, samorządowej, 
gospodarczej miałem okazję tworzyć, na początku lat 
dziewięćdziesiątych, krajową izbę budownictwa. Przez 
wiele lat zasiadałem w gremiach tej izby i wiem, z ja-
kimi problemami spotykali się na co dzień ludzie z tej 
branży. Dlatego tak bardzo dziękuję, bo lepiej późno, 
Panie Ministrze, niż wcale. Przez 26 lat duże gremia, 
firmy związane z budownictwem oczekiwały tego, 
nad czym teraz procedujemy. W związku z tym bar-
dzo się cieszę, że dzisiaj na posiedzeniu Senatu mamy 
okazję procedować nad ustawą o umowie koncesji na 
roboty budowlane lub usługi. Chciałbym powiedzieć, 
że procedowana ustawa daje większą swobodę w po-
stępowaniu o zawarciu umowy koncesji, określa ry-
zyko udzielania koncesji oraz zawiera pełen katalog 
instytucji zamawiających, który jest spójny z prawem 
– specjalnie to akcentuję – zamówień publicznych. 
Bezsprzecznie trzeba to docenić, naprawdę.

Z zadowoleniem należy przyjąć również wprowa-
dzenie nowych instrumentów w polskim obrocie go-
spodarczym. Projekt ustawy ma na celu ograniczenie 
niepewności prawnej związanej z zawieraniem umów 
koncesji oraz ułatwienie realizacji projektów publicz-
no-prywatnych w obszarach infrastruktury i usług 
strategicznych oraz ma zapewnić najlepszy możliwy 
stosunek jakości do ceny koncesji. Wprowadzane są 
3 tryby wyboru koncesjonariuszy – jest to bardzo 
ważne – przetarg ograniczony, nieograniczony oraz 
negocjacje.

Kolejnym instrumentem są nowe zasady szacowa-
nia wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub 
usługi. Wartość umowy koncesji ma być szacowana 
przez zamawiającego, a na szacunkową wartość skła-
dać się będzie całkowity przychód koncesjonariusza 
uzyskany w okresie obowiązywania umowy – oczy-
wiście bez podatku VAT.
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Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

(senator M. Augustyn) rze inwestycji będziemy potrafili umiejętnie łączyć 
pieniądze publiczne i prywatne, to wszyscy na tym 
zyskają, a najbardziej osoby starsze, które wymagają 
opieki. Oby to był jeden z tych segmentów – pewnie 
nie główny, ale znaczący – które będą się dzięki tej 
ustawie rozwijać.

Należałoby rzeczywiście, tak jak powiedział pan 
senator Komarnicki, podkreślić bardzo dobrą pracę 
Biura Legislacyjnego i wolę senatorów, by z tej pracy 
korzystać, przejmować proponowane rozwiązania 
i potem bronić ich w pracy legislacyjnej. Tak było 
podczas procedowania tej ustawy. Myślę, że wszyscy 
czujemy satysfakcję z tego, że Sejm i Senat zrobiły 
to, co do nich należy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja mogę już tylko przyłączyć się do tego, co powie-

dzieli moi poprzednicy. W Sejmie było około 20 po-
prawek, u nas w Senacie zgłoszono ich ponad 30; bar-
dzo ważna jest ostatnia poprawka dotycząca umowy 
o pracę. Cieszymy się, że… i na pewno poprzemy ten 
projekt ustawy, a to, jak ona będzie funkcjonowała, 
jaki będzie skutek jej przyjęcia, to już życie pokaże, 
dlatego że z partnerstwem prywatno-publicznym 
zawsze były problemy. Tu jest potrzebny dobry kli-
mat gospodarczy, współpraca z samorządami, żeby 
rzeczywiście jak najbardziej skorzystać z tej ustawy.

Pan minister mówił o tym czwartym „p”, o tym, 
jak to było, że się dodawało, że to czwarte „p” trochę 
blokuje rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Ja podam taki przykład. Pan minister wspominał 
o autostradach, a ja wskażę przykład autostrady A2, 
gdzie koncesja jest wydana do 1937 r., jeśli dobrze 
pamiętam…

(Głos z sali: Do 2037 r.)
Tak, do 2037 r. Przepraszam.
Ale oczywiście zawsze jest coś za coś. Państwo 

wiecie, że jadąc autostradą A2, jadąc z Konina do 
Wrześni, z Wrześni do Poznania i z Poznania do 
Nowego Tomyśla, za samochód osobowy płaci się 3 
razy po 18 zł i wychodzą 54 zł. To jest koncesja, tu 
jest oczywiście wliczone ryzyko ekonomiczne kon-
cesjonariusza. Inaczej jest w przypadku odcinka od 
Nowego Tomyśla do granicy, gdzie w kosztach par-
tycypowało państwo i w związku z tym tam kilometr 
kosztuje 20 gr. A tu, jeśli sobie dobrze przypominam, 
36 gr. Więc zawsze jest coś za coś, ktoś za to musi 
zapłacić.

rozwój, dołączyć w realizacji zadań publicznych także 
kapitał prywatny.

Ja chciałbym wierzyć, że uregulowania wypraco-
wane w bardzo spokojny, merytoryczny sposób w obu 
izbach będą dodatkowym impulsem do tego, by robić 
więcej w sferze publicznej za pieniądze publiczne 
i z udziałem kapitału prywatnego. Więcej i przejrzy-
ściej. Bo także o to troszczyliśmy się na posiedzeniu 
komisji, o to, żeby proces koncesyjny, który ma być 
prostszy w stosunku do zamówień publicznych, był 
też wystarczająco przejrzysty.

Dlaczego potrzebne jest takie rozróżnienie? No, 
nie tylko dlatego, że brakuje kapitału i chce się zachę-
cić prywatnych inwestorów do współpracy z sektorem 
prywatnym, ale także dlatego, że koncesjonariusze 
biorą na siebie wieloletnie ryzyko biznesowe, bo prze-
cież zaangażowanie się na kilka, kilkanaście lat to jest 
duża sprawa – o ile w przypadku dróg mniej więcej 
do uchwycenia, o tyle w przypadku innych dziedzin 
trudniej jest…

Chciałbym powiedzieć parę słów o tym, że jest 
taka dziedzina, która czeka na swoją dobrą chwi-
lę. Profesor Kozierkiewicz w 2007 r. przedstawił 
opracowanie, z którego wynika, że tylko w sferze 
opieki nad osobami starszymi będziemy w najbliż-
szych latach potrzebowali na inwestycje nie mniej 
niż 20 miliardów zł. Tego sektor publiczny, samo-
rządy i rząd, nie jest w stanie udźwignąć. Trzeba się 
otworzyć także na sektor prywatny, licząc na to, że 
on wesprze starania odpowiedzialnych za urządzenie 
usług w tym zakresie samorządów, że zaangażuje 
także swój kapitał.

Bardzo ważne byłoby to, żeby Urząd Zamówień 
Publicznych starał się upowszechniać swoimi ka-
nałami te dobre praktyki, o których pan minister 
mówił, praktyki dobrych umów. Ten sektor jest 
sektorem specyficznym i ja rozumiem obawy tych, 
którzy mówią, że całkowite oddanie pola inwesto-
rom prywatnym jest ryzykowne. Wiele razy byliśmy 
świadkami takich sytuacji, że np. w prywatnych do-
mach pomocy społecznej dochodziło do zaniedbań, 
ponieważ władze publiczne nie były w stanie kon-
trolować działalności tych służb. W tych umowach, 
które będą zawierane… Gdyby robić to w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, można by było 
dobrze zabezpieczyć zarówno interes inwestora, 
jak i dobro samych zainteresowanych. To jest jakaś 
szansa, to jest jakaś furtka.

Biznesmenom, którzy się do mnie zgłaszają – 
a wielu jest takich – z pytaniem o to, czy warto inwe-
stować w sektor usług opiekuńczych, odpowiadam, że 
warto, bo jedno można na pewno zagwarantować: nie 
wiem jak z zyskiem, ale można zagwarantować stały 
wzrost zapotrzebowania na te usługi. Jeżeli w sfe-
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(senator P. Florek) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 275, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 275 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca  
Dorota Czudowska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sprawoz-
danie z prac komisji nad ustawą o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa ta, 
przyjęta przez Sejm, trafiła do Senatu i była rozpa-
trywana 26 września 2016 r.

Czego dotyczy ta ustawa?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Senatorowie, 

bardzo proszę o ciszę.)
Jest to nowelizacja ustawy z 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Charakter tej 
ustawy… Prace nad nią w Senacie były dosyć krótkie, 
ponieważ ustawa ma charakter głównie techniczny 
i porządkujący. W Unii prawodawstwo też się zmie-
nia w związku z nowymi warunkami. Ustawa doty-
czy bezpieczeństwa przewożenia żywności głównie 
transportem morskim. Chodzi tutaj o przewożenie 
cukrów i o przewożenie tłuszczów i olejów płynnych. 
Jak wiadomo, duże znaczenie ma to, czy te produkty, 
które są potem produktami do wytwarzania żywności 
na szerszą skalę – a dzisiaj w ogóle nie wyobrażamy 
sobie kuchni bez cukrów i tłuszczów… Obliguje to do 
tego, żeby te produkty były przewożone w jak najlep-
szych warunkach higienicznych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności.

Ustawa ta nie budzi żadnych wątpliwości legisla-
cyjnych. Proponuję, żeby zgodnie z sugestią Komisji 
Zdrowia Wysoki Senat raczył przyjąć tę ustawę bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

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

Dlatego myślę, że jeżeli chodzi o te umowy part-
nerstwa, umowy koncesyjne, to z zasady powinny 
to być duże umowy, o określonej dużej wartości. 
Tymczasem w ustawie jest zapisana niższa kwota, 
o co pytałem pana ministra, bo zostaje to obniżone 
z 5 milionów euro do 30 tysięcy euro. Jest to sygnał, 
znak, szczególnie dla samorządów, że będzie moż-
na… Jeśli nie macie pieniędzy, nie macie pieniędzy 
w budżecie, to skorzystajcie z tego, że ktoś coś wybu-
duje, choć potem przez określony czas będzie czerpał 
pożytki. W ustawie jest zapisane maksimum 5 lat, 
przy czym w zależności od typu przedsięwzięcia ten 
czas może być wydłużony. Możliwe, że samorządy 
będą z tego korzystać, ale wydaje mi się, że w przy-
padku umów dotyczących tak małych wartości, rzędu 
100, 200 czy 300 tysięcy, chyba mija się z celem to, 
żeby to były umowy koncesyjne. Życie pokaże, czy 
to jest słuszne, czy nie i czy takie umowy będą za-
wierane.

Reasumując, żeby nie przedłużać, powiem, że są 
to dobre zmiany, jest to dobra ustawa. Miejmy nadzie-
ję, że tych umów koncesyjnych będzie jak najwięcej 
i budżety, szczególnie samorządów, po części zostaną 
odciążone. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

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

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Witold Słowik: Na mównicy czy…)
Można z miejsca.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Witold Słowik:

Zdecydowanie akceptuję złożone propozycje 
zmian.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisję Infrastruktury o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.
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(wicemarszałek M. Koc) uchwalić załączony projekt uchwały, czyli przyjąć 
ustawę bez poprawek.

Zmiana dotyczy nadania Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej imienia prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Konsekwencją nadania szkole takiej nazwy będą 
również zmiany, które dokonają się w 6 ustawach, 
w tym m.in. w ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. 
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. To jest 
ta zasadnicza ustawa, którą zmieniamy. Zmiany na-
stępują także w ustawie z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie 
z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, w ustawie 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz w ustawie z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o służbie cywilnej. Te zmiany sprowadzają 
się do uwzględnienia w przepisach wymienionych 
aktów nowej nazwy szkoły i mają charakter czysto 
techniczny, można powiedzieć.

Tak jak powiedziałem, komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Był wniosek mniejszości, który sprowadza się do 
tego, aby nadać imię innego patrona Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej. Tym patronem miałby być 
śp. premier Tadeusz Mazowiecki. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę, 
Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze, ja chciałabym poprosić 

o podanie powodów wybrania właśnie takiego patro-
na, o szersze uzasadnienie tego, jakie były przyczyny. 
Gdyby był pan łaskaw przedstawić to senatorom…

Senator Artur Warzocha:
Szanowna Pani Senator! Szanowni Państwo!
Prezydent, śp. prezydent Lech Kaczyński – wszy-

scy znamy jego historię, przebieg drogi zawodowej, 
działalność społeczną, działalność polityczną. To 
jest osoba, która jak najbardziej zasługuje na to, by 
właśnie Krajowej Szkole Administracji Publicznej 
nadać jej imię. I myślę, że dyskusja na ten temat jest 

Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

Pan minister Jarosław Pinkas musiał niestety 
wyjść do Sejmu, ale jest z nami główny inspektor 
sanitarny, pan Marek Posobkiewicz.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz: 
Pani Marszałek, ponieważ to jest czysto techniczna 
zmiana, nie mam nic do dodania do tego, co powie-
działa pani senator sprawozdawca.)

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 panu 
ministrowi 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.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 273, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 273 A.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 wrze-
śnia 2016 r. ustawie o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 28 wrze-
śnia 2016 r. Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył 
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(senator A. Warzocha) roli pracowników służby cywilnej i rozmontowy-
wania tej służby. W 2008 r., wbrew tym sprzeci-
wom, przyjęta została zaproponowana przez Prawo 
i Sprawiedliwość ustawa. Prezydent Kaczyński ją 
podpisał. 

Czy pana zdaniem to przyczyniło się do budowy 
krajowej służby cywilnej i poprawiło losy absol-
wentów?

Senator Artur Warzocha:
Szanowny Panie Senatorze, to ja może odpowiem 

takim pytaniem: czy stworzenie państwowego zasobu 
kadrowego zniszczyło polską administrację? Moim 
zdaniem nie, moim zdaniem ona funkcjonowała cały 
czas bez zarzutu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Trwało krótko…)
No tak, ale ja pamiętam moment wejścia w ży-

cie tej ustawy, pamiętam moment, kiedy ona zaczęła 
funkcjonować i przez jakiś czas spełniała swoje za-
danie. Byłem wtedy wicewojewodą śląskim, bez pro-
blemu poradziliśmy sobie z tym, żeby na podstawie 
przepisów ustawy o państwowym zasobie kadrowym, 
który został wprowadzony w miejsce służby cywilnej, 
kierować administracją i żeby ona w żaden sposób 
nie została zachwiana.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze raz pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
To niestety nie była odpowiedź na pytanie, bo py-

tałem, czy to służyło budowie autorytetu służby cy-
wilnej, czy to był ruch, który ją wzmacniał. Ja wiem, 
że administracja się nie przewróciła, na szczęście, bo 
to trwało zbyt krótko, ale prawda jest taka, że to było 
ewidentne. Pamiętam ten czas z tej Izby, bo już wtedy 
tu byłem, było mocne uderzenie także w tę szkołę 
i o niej wtedy tu mówiliśmy. Prezydent Kaczyński 
tę ustawę podpisał.

Senator Artur Warzocha:
Ale szkoła cały czas funkcjonowała, ani przez 

jeden moment nie zawiesiła swojej działalności, 
kształciła profesjonalne i kompetentne kadry. Ja znam 
wielu absolwentów Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej, to są ludzie, którzy mają przeróżne po-
glądy i reprezentują różne światopoglądy i świetnie 
odnajdują się jako cywilni pracownicy administra-
cji publicznej, pracując we wszystkich możliwych 
instytucjach rządowych i samorządowych, również 
w służbach zagranicznych, każdego szczebla. Ja, 
Panie Senatorze, podchodzę do tego w ten sposób: 
administracja publiczna ani służba cywilna nie jest 

o tyle trudna, że… Nie chcę powiedzieć, że jest nie na 
miejscu, ale to jest na pewno osoba, która jest godna 
tego, by być patronem tej szkoły.

Prezydent, śp. prezydent Lech Kaczyński bardzo 
cenił dorobek tej szkoły. Wspierał jej absolwentów, 
częstokroć sięgał po absolwentów, którzy ukończy-
li Krajową Szkołę Administracji Publicznej, anga-
żując ich na różnych etapach swojej działalności 
publicznej do tego, by służyli państwu polskiemu. 
Pracowali z nim m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, 
w warszawskim ratuszu, a także później w Kancelarii 
Prezydenta.

Przypomina mi się wypowiedź pierwszej dyrek-
tor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pani 
profesor Gintowt-Jankowicz, która całkiem nie-
dawno, wtedy kiedy Sejm na ten temat debatował, 
przypomniała historię i losy absolwentów Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej, przyznając, że Lech 
Kaczyński odegrał olbrzymią rolę. Zacytuję tutaj 
fragment wypowiedzi pani profesor: „Wciąż mam 
w pamięci artykuł w «Rzeczpospolitej», w którym 
pisano, że są trudności z zatrudnieniem absolwentów 
szkoły. Nie pomogła ani premier Hanna Suchocka, ani 
ówczesny szef Urzędu Rady Ministrów Jan Rokita. Po 
absolwentów sięgnął właśnie prezes NIK i zatrudnił 
ich na eksponowanych stanowiskach. Wielu do dziś 
tam pracuje. Podejrzewam, że gdyby nie działanie 
Lecha Kaczyńskiego, to nasza szkoła, będąc pionier-
ską instytucją w Europie, pewnie by upadła”.

Myślę, że to obrazuje niejako stan rzeczy, i myślę, 
że warto było zacytować ten fragment wypowiedzi 
założycielki i pierwszej dyrektor szkoły, bo to udo-
wadnia, że Lech Kaczyński od początku był świado-
my tego, że Polska w okresie przeobrażeń potrzebu-
je nowych kadr – profesjonalnych, wykształconych, 
kompetentnych. A Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej właśnie to zapewniała. W związku z tym 
za jak najbardziej zasadną uznaję decyzję Sejmu 
o tym, że nadaje się szkole imię tego właśnie patrona.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Krajowa służba cywilna w administracji to oczy-

wiście bardzo ważna sprawa. My tutaj też niedawno 
na ten temat bardzo ostro się spieraliśmy. Podobny 
spór był również wtedy, kiedy prezydentem był Lech 
Kaczyński, w 2008 r. Wtedy również ówczesna opo-
zycja protestowała przeciwko próbom pomniejszania 
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(senator A. Warzocha) szkołę. Ale, proszę państwa, służba cywilna to są – ja 
może przypomnę to tym z państwa, którzy tego nie 
wiedzą – pracownicy i urzędnicy służby cywilnej. 
Pracownicy to są ci, którzy są zatrudnieni na umowy 
o pracę, a urzędnicy to osoby, które są powołane. 
I służbę cywilną wspomaga właśnie Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej. Co roku, jak państwo wie-
cie, są nominowania do służby cywilnej, minister 
ustala limit, ile to będzie osób. I właśnie absolwenci 
tej szkoły zasilają służbę cywilną.

I taki był kierunek zmian III Rzeczypospolitej, od 
1990 r.: żeby stworzyć taką stałą, apolityczną służbę, 
która będzie funkcjonowała. Po raz pierwszy wyła-
mano się z tego w latach 2005–2006, po wyborach 
parlamentarnych, kiedy wprowadzono państwowy 
zasób kadrowy. Co to był państwowy zasób kadrowy? 
To był zamach na stanowiska wyższe w administracji. 
Bo chodziło o to, że osoby, które wcześniej zosta-
ły mianowane jako osoby pełniące obowiązki, czyli 
dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, którzy pełnili obo-
wiązki – wymagania oczywiście nie były takie, jak 
w przypadku urzędników służby cywilnej – weszły 
w skład państwowego zasobu kadrowego.

Tak więc takiej zasadniczej zmiany – zaraz dojdę 
do drugiej ustawy, o służbie cywilnej – i takiego wy-
łamania dokonano właśnie już w latach 2005–2006 r., 
kiedy… Pamiętamy, że Lech Kaczyński był w tym 
czasie prezydentem. No, taki był zamysł, żeby do-
konać wspomnianej zmiany, wbrew zasadom, które 
miały obowiązywać. Legalnie, zgodnie z prawem. Bo 
wprowadzono tutaj państwowy zasób kadrowy. Tam 
dołączono jeszcze osoby, które miały tytuły naukowe, 
doktoraty. Takie osoby również można było włączyć 
do tego zasobu kadrowego.

No i potem było to, co niedawno procedowali-
śmy, czyli nowa ustawa o służbie cywilnej, gdzie, 
jak państwo pamiętacie, zostały zniesione wymogi… 
No, przede wszystkim chodzi o to, że nie ma już kon-
kursów, że łatwo można obsadzać wyższe stanowiska 
w administracji, można je obsadzać bez konkursów. 
To jest taki drugi zamach, moim zdaniem, na admi-
nistrację, na służbę cywilną.

To wszystko jest oczywiście wygodne dla tych, 
którzy rządzą, no bo bardzo łatwo jest wymienić 
dyrektorów, których chce się wymienić. Nie było to 
łatwe w czasach działania tamtych przepisów prawa. 
Wówczas taki proces rzeczywiście był długotrwały, 
trzeba było organizować konkurs, trzeba było zbierać 
opinie itd. A dzisiaj można to wszystko zrobić szybko, 
krótko, tak, jak to się robi… Tak, jak się zmienia… 
Senat zmienia również inne ustawy, które są gene-
ralnie kadrowe i które prowadzą do takich zmian.

I, proszę państwa, reasumuję: trzeba przede 
wszystkim uznać zasługi osoby, która powołała 
wspomnianą szkołę. Błędem jest moim zdaniem 
to, że w ogóle taka szkoła administracji publicznej 

żadnym podmiotem, ona jest pewnym instrumen-
tem do działań państwa, a podmiotem jest państwo. 
A to, jak my urządzimy tę administrację publiczną… 
Bierzemy za to odpowiedzialność, najważniejsze cały 
czas pozostaje wyzwanie, żeby ona funkcjonowała 
dobrze. I ona ani przez jeden moment nie została za-
chwiana. A sposobów rozwiązań może być mnóstwo. 
Wtedy wybrano taki.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Chcę poinformować, że pani marszałek Koc, która 

prowadziła obrady przede mną, chyba zapomniała 
o udzieleniu głosu panu senatorowi Florkowi, który 
jest sprawozdawcą mniejszości Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, bardzo 
więc proszę pana senatora o przedstawienie tego 
wniosku mniejszości.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja wrócę do 4 czerwca 1989 r., kiedy w Polsce odby-

ły się częściowo wolne – bo do Senatu wolne – wybory 
parlamentarne. W wyniku tych wyborów wprowadzo-
no wiele, wiele zmian, zmieniono cały system, system 
gospodarczy, w późniejszym terminie wprowadzono 
zmiany dotyczące konstytucji… I w związku z tym 
trzeba było coś zrobić ze służbą cywilną, żeby nie było 
tak, jak to było w PRL, że decyzją sekretarza partii 
ktoś będzie zajmował określone stanowisko. I tutaj 
jest bardzo ważna rola pierwszego niekomunistycz-
nego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza 
Mazowieckiego. Był on premierem, jak pamiętamy, 
w latach 1989–1991. I, jak mówiłem, trzeba było coś 
zrobić, żeby wprowadzić służbę cywilną, taką służbę 
apolityczną, która nie zmieniałaby się przy każdych 
wyborach. W związku z tym podjęto działania… 
Ja tylko zacytuję tutaj art. 153 konstytucji: „W celu 
zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronne-
go i politycznie neutralnego wykonywania zadań 
państwa, w urzędach administracji rządowej działa 
korpus służby cywilnej”. No i właśnie początek tego 
korpusu służby cywilnej to jest rok 1990. Wówczas, 
w maju, Tadeusz Mazowiecki powołał Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej. Ustawa była z czerwca 
1990 r. I to był początek powołania tej szkoły.

I teraz, proszę państwa… Dalej możemy powie-
dzieć w odniesieniu do zatrudniania absolwentów tej 
szkoły… Mój przedmówca, sprawozdawca, wymienił 
tutaj, że Lech Kaczyński, kiedy był szefem NIK, za-
trudnił właśnie sporą grupę osób, które skończyły tę 



20
27. posiedzenie Senatu w dniu 5 października 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca P. Florek) kształcić apolityczną kadrę służby cywilnej. Zgadzam 
się z tezą, że jeżeli w ogóle mielibyśmy wybierać jej 
patrona, to nie powinien to być polityk, tylko osoba 
o nieposzlakowanym charakterze, która wyróżniała 
się racjonalnym i rozważnym podejściem do wszyst-
kich opcji politycznych. 

Czy wątek apolityczności tej szkoły był w jakiś 
sposób poruszany na posiedzeniu komisji, czy nie?

Senator Piotr Florek:
Mówiliśmy o tym, dyskutowaliśmy. Ja sam mówi-

łem, że powinna to być osoba niepolityczna. Mogłyby 
to być osoba, która tam wykładała, np. ktoś z pierw-
szych wykładowców uczelni – Michał Kulesza, 
Henryk Samsonowicz, Jan Nowak-Jeziorański i wspo-
mniana tutaj również przez pana sprawozdawcę pani 
profesor Maria Gintowt-Jankowicz. Są to osoby, które 
też działały… Można było niejako sięgnąć do grona 
tych osób, niekoniecznie do grona osób powszechnie 
znanych. Ale jest pewną zasadą… Chodzi o to, by 
na patrona wybrać osobę, która miała jakieś zasługi 
w powołaniu tej szkoły. I akurat na przełomie roku 
1989 i 1990… Rok 1990 to rok tworzenia nowej ad-
ministracji, tworzenia służby cywilnej. To był pomysł 
właśnie Tadeusza Mazowieckiego. To on był w tym 
czasie premierem. Ta szkoła podlega premierowi. 
Chodziło wtedy o to, żeby utworzyć właśnie taką 
szkołę i kształcić osoby, które będą bezstronnie dzia-
łały w korpusie służby cywilnej i będą politycznie 
neutralne. O to w tym wszystkim chodziło.

W związku z tym myślę, że jeżeli mamy już wybie-
rać patrona… Cały czas uważam, że w przypadku tej 
szkoły patron powinien być całkowicie niepolityczny. 
I jeżeli już mamy wybrać, to Tadeusz Mazowiecki 
byłby tutaj najlepszym patronem.

Uznaję zasługi Lecha Kaczyńskiego. Mógłbym tu-
taj dużo mówić na ten temat – o współpracy z Lechem 
Kaczyńskim, o tym, jak to wyglądało. I pewnie cie-
kawe rzeczy mógłbym tu państwu powiedzieć, ale 
zostawię to sobie na inną okazję. W tej kwestii zdecy-
dowanie uważam, że należało tę sprawę jakoś uzgod-
nić między klubami, może wcześniej się zastanowić, 
przeprowadzić jakąś dyskusję nad tym, a nie od razu 
wyjść z takim projektem i powiedzieć: proszę bardzo. 
Wiadomo, że państwo to przegłosujecie, bo macie 
większość w Sejmie i w Senacie, my tutaj nie mamy 
nic do powiedzenia. Ale chcemy tylko pokazać i pod-
kreślić, w jaki sposób państwo tutaj działacie i jak po-
dejmujecie decyzję. Na pewno warto byłoby przedtem 
się zastanowić, porozmawiać. Dzięki temu nie byłoby 
dzisiaj takiej dyskusji, która jest niepotrzebna. Bo ona 
jest całkowicie niepotrzebna. Nie powinniśmy stawiać 
na wadze tego, kto ma większe zasługi i w jakim okre-
sie, czy Lech Kaczyński, czy Tadeusz Mazowiecki. 
Można było z tego wybrnąć inaczej. Dziękuję.

– bo to jest wyjątkowa szkoła – podlega prezesowi 
Rady Ministrów, a nie ministrowi szkolnictwa, na-
uki i szkolnictwa wyższego. Argument podnoszony 
na posiedzeniu komisji był taki, że szkoły wyższe 
są imienia i mają swoich patronów, a to jest specy-
ficzna szkoła, która podlega komuś innemu. Przez te 
wszystkie lata nikomu nie przyszło do głowy, żeby 
tej szkole, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, 
nadawać imię patrona.

Tam absolwenci co roku wybierają swojego pa-
trona i co roku jest to inna osoba. Stało się tak, że 
rada szkoły jednoznacznie opowiedziała się… A rada 
szkoły to jest minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji, minister spaw zagranicznych, minister finan-
sów, nauki i szkolnictwa wyższego, szef kancelarii 
premiera, szef Kancelarii Prezydenta… Trudno, żeby 
rada się nie wypowiedziała pozytywnie – skoro taka 
propozycja padła – żeby była to szkoła imienia prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Ja na posiedzeniu komisji z pewnym niesmakiem 
zgłosiłem swoją poprawkę, bo uważałem, że ta szkoła 
rzeczywiście nie powinna nosić niczyjego imienia, 
szczególnie imienia polityka. Jednak w związku 
z tym, że była taka, a nie inna sytuacja, że nie ma 
możliwości wycofania… Zgłosiłem swoją poprawkę, 
będąc w pełni świadomy, że państwo jej nie przyjmie-
cie. Chciałem tylko wskazać, że jeżeli chodzi o pa-
tronów, to powinniśmy brać pod uwagę osoby, które 
w danym czasie szczególnie zasługują na to, żeby 
je upamiętnić. Zarówno śp. Tadeusz Mazowiecki, 
jak i śp. Lech Kaczyński są osobami zasłużonymi, 
ale jeżeli chodzi o nadawanie czemuś imienia Lecha 
Kaczyńskiego, to będziecie państwo mieli… Jak bę-
dziecie rządzić jeszcze przez 3 lata, to na pewno bę-
dziecie otwierać dużo nowych obiektów – będą to nie 
tylko gazoporty – i będą okazje, by nadawać im imię 
Lecha Kaczyńskiego. Dlatego niekoniecznie trzeba 
to na siłę forsować akurat w tym przypadku. Tak 
więc z pewnym niesmakiem mówię, że przyjmujemy 
państwa propozycję, ale jeżeli chodzi o głosowanie, 
to zapewne będziemy głosować przeciw, bo w ten 
sposób nie należy postępować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jakieś pytania do przedstawiciela wniosku 

mniejszości?
Bardzo proszę, pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Ja mam pytanie do pana senatora.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Jak pan senator słusznie zauważył, ta szkoła ma 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że projekt ustawy został wniesiony 

przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu został upo-

ważniony szef służby cywilnej, pan Dobrosław 
Dowiat-Urbański.

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

Szef Służby Cywilnej  
Dobrosław Dowiat-Urbański:
Panie Senatorze, żeby nie zabierać państwu czasu, 

powiem tylko, że rząd oczywiście popiera projekt 
ustawy – było to przedłożenie rządowe – w brzmieniu 
uchwalonym przez Sejm 14 września. I uprzejmie 
proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, rozumiem, że sięgnięcie po tak 

duży autorytet, jakim jest Lech Kaczyński dla obec-
nie rządzących w Polsce, ma chyba służyć wzmoc-
nieniu autorytetu tej szkoły. 

Jak więc wytłumaczyć to, że państwo zapropo-
nowaliście nam ustawy, które rangę służby cywilnej 
wyraźnie obniżają? O co państwu chodzi? O to, żeby 
podnieść rangę tej służby czy całkowicie ją zdepre-
cjonować?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Szef Służby Cywilnej  
Dobrosław Dowiat-Urbański:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiem krótko: chodzi o to, 

żeby rangę służby cywilnej nieustannie podnosić, ale 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora?
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Tak, przepraszam, że pytam o sprawę najważniej-
szą, czyli kształtowanie nazwy poprzez wskazywanie 
imienia, a zarazem wskazywanie wzorca postępo-
wania, ale czy nie wydaje się… Przepraszam, czy na 
posiedzeniu komisji choćby w tej niewypowiedzianej 
warstwie nie było takiego przesłania, przekonania 
członków komisji zgłaszających kandydaturę, o której 
pan mówił, że za tym idzie pewna racjonalność, żeby 
nie powiedzieć: utylitarność? Bo jak damy nazwisko 
tych, co rządzą, to będą większe finanse na szkołę, 
a dziś żadna szkoła nie ma za dużo finansów.

Senator Piotr Florek:

No, akurat sprawa finansów chyba nie była oma-
wiana, nie przypominam sobie tego, żeby w komisji 
była omawiana, natomiast rzeczywiście projekt… 
Ustawa przyszła z Sejmu, w związku z tym wielkiej 
dyskusji już tutaj nie było. Ustawa, która do nas przy-
szła, jasno określała, kto ma być patronem szkoły, 
tak że…

Senator Jan Rulewski:

Ale czy pana zdaniem… Przepraszam, jeszcze 
uzupełnię swoje pytanie, po prostu postawię kropkę 
nad „i”. Czy zdaniem pana senatora sprawozdawcy 
nie było w tym lizusostwa?

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, akurat próbowałem nie powie-
dzieć tego i nie powiem tego. Proszę państwa, jest 
tak, że jak ktoś zgłosi taką propozycję, to trudno, 
żeby osoby, które ją opiniowały, jeden minister, drugi 
minister czy trzeci minister, powiedziały „nie”. Jak 
ktoś powie, że jest taka propozycja… Jeszcze wielo-
krotnie podczas głosowania nad niektórymi sprawami 
w Senacie tak będzie, kiedy będziemy głosować. Tutaj 
oczywiście jest pewna dyscyplina. I jeżeli padnie 
takie nazwisko, ktoś powie „Lech Kaczyński”, to nie 
ma mowy, żeby ktoś z państwa zagłosował inaczej. 
My sobie z tego zdajemy sprawę i wiemy, że to głoso-
wanie przegramy. Jednak jeszcze raz chcę podkreślić, 
że można takie sprawy rozwiązywać w całkiem inny 
sposób. Dziękuję.
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(szef D. Dowiat-Urbański) Senator Piotr Florek:

Chciałbym się dowiedzieć, czy może wie pan…
(Głos z sali: Mikrofon!)
Teraz słychać?
Chciałbym się dowiedzieć… Bo to jest projekt 

rządowy, jak rozumiem. Kto wyszedł z tą propozy-
cją? Chciałbym tylko zacytować uzasadnienie tego 
projektu, w którym jest mowa, że ma on na celu uho-
norowanie i uczczenie pamięci wybitnego męża stanu 
oraz upowszechnienie jego dorobku intelektualnego. 
Rozumiem, że to, co pan tutaj powiedział – o tym, 
że był to wybitny mąż stanu, o jego uhonorowaniu, 
o dorobku intelektualnym – nie ma żadnego związku 
z KSAP. Chodzi tylko o uhonorowanie, jak rozumiem. 
Jeżeli tak, no to okej. Skoro państwo uważacie, że 
można go w ten sposób uhonorować, to przyjmuje-
my to do wiadomości, ale ktoś przecież wyszedł z tą 
propozycją. 

Czy pan może powiedzieć, kto zaproponował 
nadanie tej nazwy, tego patronatu prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego?

Szef Służby Cywilnej  
Dobrosław Dowiat-Urbański:
Tak, Panie Senatorze. Zgodnie z ustawą o Krajowej 

Szkole Administracji Publicznej Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej podlega nadzorowi prezesa 
Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów ma prawo 
– i z tego prawa skorzystał – zaproponować nada-
nie szkole imienia prezydenta. Co do drugiej części 
pytania pana senatora, to w uzasadnieniu znajduje 
się też obszerny fragment, w którym wspomina się 
o związkach śp. prezydenta Kaczyńskiego z Krajową 
Szkołą Administracji Publicznej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do zabrania głosu zapisała się pani 

senator Zdrojewska.
Bardzo proszę, Pani Senator. Przypominam: 

10 minut.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Ministrze!
Jak słyszę, że jest pan szefem służby cywilnej, to 

właściwie zastanawiam się, czego jest pan szefem. 
Chyba tych resztek, które zostały w służbie cywilnej 
po tym, kiedy w lutym tego roku jednym posunię-
ciem, jedną ustawą Prawo i Sprawiedliwość wyrzu-
ciło w trybie ekspresowym 1 tysiąc 600 urzędników.

nie wiązałbym tych dwóch spraw. Powiem zupełnie 
szczerze, również jako absolwent Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej i wychowanek pani profe-
sor Gintowt-Jankowicz – która, że tak wspomnę na 
marginesie, nadal cieszy się dobrym zdrowiem – że 
mam zaszczyt współpracować z nią w radzie szkoły 
i w Radzie Służby Publicznej, więc na szczęście na 
razie nie wchodzi ona w rachubę jako patron szko-
ły, właśnie dlatego, że cieszy się dobrym zdrowiem 
i wciąż służy nam swoją radą.

Chciałbym powiedzieć, że nie uważam, żeby 
nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej 
imienia osoby, która była również politykiem – tak 
na marginesie: politykiem był również śp. Tadeusz 
Mazowiecki – naruszyło w jakikolwiek sposób zasa-
dy, którymi ta szkoła i cała służba cywilna się kieru-
ją. Jedną z tych zasad jest m.in. zasada neutralności 
politycznej. Jestem daleki od przekonania, że nadanie 
krajowej szkole imienia polityka – ja to oczywiście 
upraszczam – oznacza, że od tej pory szkoła będzie 
kształcić polityków. Nie, jestem przekonany, że, tak 
jak czyniono od początku lat dziewięćdziesiątych, 
będzie ona dalej kształcić apolitycznych członków 
korpusu służby cywilnej, co nie zmienia oczywiście 
faktu, że wśród grona absolwentów KSAP znajdzie-
my również osoby, które po wielu latach neutralnej 
politycznie służby państwu jako członkowie korpu-
su służby cywilnej obrały ścieżkę polityczną. Takie 
osoby znajdziemy w niemal wszystkich partiach 
politycznych, również w Prawie i Sprawiedliwości. 
Wspomnę choćby o obecnym ministrze spraw we-
wnętrznych, panu Mariuszu Błaszczaku, czy o śp. 
ministrze Władysławie Stasiaku. Jeśli chodzi 
o Platformę Obywatelską, to wspomnę o pani wi-
cepremier Elżbiecie Bieńkowskiej, z kolei na lewicy 
można wskazać byłego szefa gabinetu prezydenta 
Kwaśniewskiego, Waldemara Dubaniowskiego. Te 
osoby, swoją drogą uważane powszechnie za pań-
stwowców, znakomicie służyły krajowi na swoich 
stanowiskach, chociaż były to stanowiska poli-
tyczne, co przekonuje mnie, że nie ma nic złego 
w tym, że absolwent KSAP, który po zakończeniu 
kształcenia ma ustawowy obowiązek przepraco-
wania 5 lat w urzędach administracji publicznej 
na stanowiskach neutralnych politycznie, następnie 
zdecyduje się dalej służyć państwu na stanowisku 
politycznym. Ważne jest, żeby służył państwu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Florek.
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(senator B. Zdrojewska) – budowaniem pomników swoim bohaterom, pew-
nego rodzaju kultem, który zaczyna w naszym kraju 
dominować, i wymazywaniem tych osób, które miały 
naprawdę ogromne zasługi w ustanowieniu w Polsce 
służby cywilnej, osób, które zakładały i wymyśliły 
KSAP. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
W sprawach personalnych zawsze bardzo trudno 

jest mówić. Życie ludzi, nawet tych bardzo znanych 
i zasłużonych, przechodzi różne koleje. Są nawet 
wśród świętych tacy, którzy mieli trudne chwile, 
i zawsze można się do czegoś odnosić. Tym bardziej 
wtedy, kiedy komuś, czemuś nadaje się imię, przyzna-
je jakiś honorowy tytuł, trzeba wybierać takie osoby, 
które budzą jak najmniej kontrowersji. Przeżyłem 
takie sytuacje w samorządzie i zawsze wycofywa-
liśmy się z nadawania honorowego obywatelstwa 
osobom, co do których ktokolwiek zgłaszał jakieś 
zastrzeżenia. Kiedy nadaje się imię, kiedy to się czyni, 
ma się zwykle konkretne intencje. Jakie? Albo chce 
się pokazać zasługi dla powołania, funkcjonowania, 
powstania danej instytucji, albo – i zarazem – chce 
się ustanowić jakiś konkretny wzorzec, np. chcemy 
pokazać młodzieży wzorzec i nadajemy szkole dane 
imię. Po co? Po to, żeby mieli wzorzec. Przecież bar-
dzo ważne w służbie cywilnej jest to, żeby pokazywać 
wzorzec. A czasem robi się to również po to, żeby 
nobilitować, żeby podnieść rangę instytucji, kogoś… 
My takie rzeczy obserwowaliśmy i oczywiście to 
są szlachetne intencje. Czy w przypadku tej szkoły 
i Lecha Kaczyńskiego któraś z tych przesłanek jest 
właściwa? Oczywiście to są sprawy ocenne, więc to, 
co mówię, mówię jako senator, który troszczy się o to, 
żeby ta szkoła była apolityczna i dostarczała państwu 
polskiemu – czy rządzić będzie PiS, Platforma, iks, 
iks i inni – tak, jak wcześniej, urzędników bezstron-
nych, dobrze przygotowanych, którzy patrząc na jakiś 
wzorzec, starają się wypełniać swoją służbę, a więc 
i misję w administracji publicznej wobec Polski. Otóż 
zasługi prezesa NIK, profesora Lecha Kaczyńskiego, 
jakieś tam były przedstawiane…

(Senator Alicja Zając: No nie obrażaj, naprawdę…)
…ale zasługi prezydenta w świetle chociażby 

tego, co tutaj było powiedziane, można dać już tylko 
w cudzysłowie, bo krajowy zasób kadrowy to była 
próba obejścia przepisów dotyczących pracowników 
służby cywilnej i pokazania, że możesz kończyć 

Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że to wła-
śnie państwo występujecie o nadanie imienia Lecha 
Kaczyńskiego szkole, której sens istnienia został 
bardzo mocno podważony przez państwa działania 
w ciągu ostatniego roku. Skąd się bierze ten tupet? 
Nawet dzisiaj czy jutro będziemy procedowali nad 
kolejną ustawą dotyczącą prawie wszystkich dzie-
dzin życia, która będzie likwidowała konkursy na 
stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Jest to 
kolejna tego typu ustawa. Tak że państwo pokazuje-
cie, że kwalifikacje, wykształcenie, odpowiedni po-
ziom, znajomość języków obcych itd. są niepotrzebne. 
Niepotrzebne są też doświadczenie na stanowisku kie-
rowniczym i odpowiedni okres pracy w administra-
cji, który umożliwia awans. Państwo udowodniliście, 
że to wszystko jest niepotrzebne. Więc uważam, że 
wprowadzenie przez państwa tego projektu jest na-
igrywaniem się z samej idei… Uważam też, że robicie 
państwo ogromną krzywdę Lechowi Kaczyńskiemu. 
Nie wiem, czy chciałby on być patronem akurat tej 
szkoły, dlatego że w 2006 r. rzeczywiście przyczynił 
się, podpisując ustawę, do likwidacji służby cywil-
nej. Był to pierwszy cios przed tą kadencją, w której 
służba cywilna została podważona.

Uważam, że ta szkoła powinna być apolityczna, 
co nie znaczy, Panie Ministrze, że jej absolwenci nie 
mogą potem być wybitnymi osobistościami życia po-
litycznego po każdej stronie. To nie jest nic złego, jeśli 
tak się dzieje. To, że absolwenci po kilku latach pracy 
i nabywania doświadczeń obejmują istotne funkcje 
w państwie czy w polityce, nie jest niczym złym. 
Natomiast złe jest to, że nadanie imienia tej szkole 
zostaje wykorzystane w sposób polityczny, a dla mnie 
– tak bym powiedziała – nawet w sposób cyniczny.

Dlaczego tej szkole? No, m.in. właśnie dlatego, że 
podlega ona bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. 
Nie sądzę, żeby państwa środowisko miało taką moc, 
by zaproponować to imię w przypadku któregokol-
wiek polskiego uniwersytetu i by przeprowadzić to 
w środowiskach akademickich. Jednak uważacie 
państwo, że w przypadku szkoły, która jest państwu 
bezpośrednio podległa, możecie robić, co chcecie. 
Jeżeli w ogóle miałby to być jakiś patron związany 
z polityką, to rzeczywiście powinien nim być zało-
życiel, Tadeusz Mazowiecki. Tak uważam. Uważam 
też, że wyciąganie pewnych cytatów ze słów pani 
profesor Gintowt-Jankowicz nie jest okej wobec pani 
profesor. Myślę, że tak samo dobre zdanie, jak nie lep-
sze, pani profesor miałaby właśnie o panu premierze 
Mazowieckim.

Na koniec, żeby już nie przedłużać tego wystą-
pienia, muszę powiedzieć, że czuję zażenowanie – 
i chciałam je wyrazić – tym zawłaszczaniem i wyma-
zywaniem historii. Zawłaszczaniem, czyli – przypis 
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(senator M. Augustyn) Wydaje mi się, że w żadnym wypadku ani nadanie 
tego imienia tej szkole nie będzie służyło podniesie-
niu jej rangi, ani tym bardziej nie będzie to w pełni 
akceptowalny wzorzec. Dlatego uważam, że to zła 
decyzja, która źle przysłuży się szkole, decyzja po-
dejmowana dla doraźnych celów politycznych.

Na koniec chciałbym powiedzieć tak: nie mam 
pojęcia – a odbierałem Lecha Kaczyńskiego jako czło-
wieka, który usiłował być przyzwoity – jak on od-
niósłby się, gdyby mógł, do takiej propozycji. Myślę, 
że byłby wstrzemięźliwy i miałby wątpliwości, czy 
w tych okolicznościach jest to propozycja przyzwoita.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan poseł Rulewski… przepraszam, pan senator 

Rulewski. Teraz pan senator, pomyliłem się, nazwa-
łem pana senatora posłem, za co przepraszam.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie miał racji występujący jako sprawozdawca pan 

senator Florek, gdy powiedział, że ustępujemy przed 
siłą głosów, liczby głosów. Ja nie zawsze ustępuję 
przed siłą i będę walczył, oczywiście w tej sprawie 
będę walczył. Nie mają racji też ci, którzy uważają, że 
ta propozycja nadania imienia Lecha Kaczyńskiego 
jest na miarę powszechnych oczekiwań. Już wystą-
pienie pana senatora Augustyna wzbudziło bardzo 
negatywne reakcje ze strony niektórych senatorów 
zwolenników Lecha Kaczyńskiego. A pan senator 
Augustyn nie jest jedynym, który taką opinię wypo-
wiada. Ale nie prowadźmy tu tego sporu sądowego.

Powiedziałbym, że nadanie krajowej, państwo-
wej szkole takiego wysokiego, honorowego imienia 
na, jak rozumiem, lata czy na setki lat rzeczywiście 
wymaga namysłu. I na pewno nie można pozwolić 
na to, żeby działo się to w atmosferze kontrowersji. 
Zapewne będzie jakaś tablica, jakaś uroczystość. Czy 
znowu mamy być świadkami podziałów? Czy nie 
możemy szukać innych postaci, innych rozwiązań, 
żeby tych podziałów, tych daremnych podziałów już 
w Polsce nie było?

Przeciwstawiając się przegranej, którą zapowie-
dział pan senator Florek, walczę i rzucam argumenty 
personalne, bo taki jest tytuł tego punktu, ale naj-
pierw jako archiwista III Rzeczypospolitej muszę 
wspomnieć, że krajowa szkoła administracji urodziła 
się na skutek postulatu solidarnościowego. Powiem 
szczerze, że nawet potrzeba zmiany kadr była chyba 
zapisana w postulacie, który nigdy się nie ukazał, 
w dwudziestym drugim postulacie porozumień gdań-
skich. On się nie ukazał z wiadomych względów: nie 
chciano drażnić tygrysów czy niedźwiedzi, czy też 

szkołę administracji publicznej i możesz być pomi-
nięty w awansie, ponieważ tak decydują politycy, 
szukając takich wytrychów, o których mówił tutaj 
pan wojewoda, wieloletni wojewoda wielkopolski. 
Dlatego uważam, że absolutnie to nie może być wzo-
rzec. Wzorcem byłby ktoś, kto wtedy powiedziałby: 
nie. Ja bym się z tym zgadzał, gdyby to dotyczyło, 
nie wiem, Trybunału Konstytucyjnego – bo Lech 
Kaczyński wtedy, gdy próbowano dokonywać opera-
cji podobnych do tych, jakie dzisiaj się przeprowadza, 
mówił: nie; i za to chwała mu i cześć. Ale nie w tej 
sprawie, na pewno nie wtedy, gdy idzie o korpus służ-
by cywilnej. Bo jakiż to przykład?

Chciałbym podnieść jeszcze jedną sprawę. 
Mianowicie ocena prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
to dopiero kwestia przyszłości. Ja wiem, stała się wiel-
ka tragedia, zginął człowiek w służbie publicznej, 
prezydent Rzeczypospolitej. To jest fakt. Ale czy nie 
należał do współwinnych tej tragedii?

(Poruszenie na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: Hańba!)
(Senator Stanisław Kogut: Człowieku!)
(Senator Alicja Zając: Przestań, człowieku!)
O tym pewnie jeszcze będziemy słyszeć. Wiemy 

z nagrań z samolotu…
(Senator Stanisław Kogut: No co ty!?)
Panie Senatorze, wiemy z nagrań z samolotu, że 

prezydent Kaczyński był pytany o decyzję.
(Senator Alicja Zając: Ale o czym ty mówisz?!)
(Senator Stanisław Kogut: O czym mówisz, chło-

pie?!)
(Senator Waldemar Bonkowski: Hańba!)
(Senator Stanisław Kogut: Hańba!)
Wiemy, że jej nie podjął… Wiemy, że jej nie pod-

jął…
(Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wychodzą 

z sali)
Wiemy, jakie były tego skutki. Dlatego, proszę 

państwa, nie jest pewne, jaki będzie ostateczny osąd 
tej postaci.

(Senator Stanisław Kogut: Miller go osądzi!)
Szanowni Państwo, ostatnia kwestia to są oko-

liczności dzisiejsze. Jesteśmy w momencie, gdy trwa 
inwentaryzacja tych wszystkich zmian kadrowych, 
które, nie bacząc na potrzeby kadrowe administracji 
publicznej, podejmuje się obecnie. Misiewicze, PiS-
iewicze wypełniają już całe strony tych rejestrów. 
I my w takim momencie obradujemy. Ale w takim 
momencie potrzeba niewątpliwie dobrego, bezstron-
nego, niebudzącego żadnych wątpliwości wzorca. 
Moim zdaniem bliższy tym kryteriom jest niewąt-
pliwie Tadeusz Mazowiecki. Ale ze względu na za-
sadę neutralności politycznej tej szkoły powinniśmy 
raczej wstrzymać się przed podjęciem takiej decyzji. 
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(senator J. Rulewski) uchodźstwie. Najpierw z radością, ale później – ja to 
widziałem – z ignorancją, również ze strony sojusz-
ników, niemal jako postać tragiczna do końca dni 
urzędował, zdawało się, w urzędzie, którego nie ma, 
a który 4 dni po odzyskaniu niepodległości stał się 
osią państwa polskiego. Tu przybył z insygniami. Tu 
przedłużył żywot III Rzeczypospolitej – tak że dziś 
mamy prawo z dumą mówić, że Polska istnieje 1050 
lat. I nie poprzestał na dekoracjach, nadal działał, aż 
do ostatniej chwili. Tak jak się urodził dla Polski, tak 
dla Polski zginął.

Dlatego namawiam państwa, aby przez szacunek 
dla polskich wybitnych postaci szkoła ta nosiła imię 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Myślę, że tej 
nazwy nikt nie musi się uczyć. Powiem więcej: ta 
postać jest znana w świecie zewnętrznym, to człowiek 
odznaczony przez królową brytyjską, także w in-
nych państwach. Mieliby się czym chlubić studenci 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Teraz głos zabierze pan senator Warzocha. Bardzo 

proszę.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie powiem, że niestety tego się obawia-

łem, obawialiśmy się tego, że dyskusja, która powinna 
mieć zupełnie inną temperaturę, która powinna być 
przeprowadzona z należytą powagą i szacunkiem, na-
wet w sytuacji, gdy jest propozycja nazwania szkoły 
imieniem innego patrona… W każdym razie ta dys-
kusja powinna być rzeczowa, spokojna i odpowiednio 
stonowana. Tymczasem niektóre wypowiedzi moich 
poprzedników, państwa senatorów spowodowały, 
że niestety ta temperatura zupełnie niepotrzebnie 
się podniosła, a dyskusja poszła nie w tę stronę, nie 
w stronę tego, o czym powinniśmy tu dywagować.

Powiem wprost: wypowiedzią pana senatora 
Mieczysława Augustyna jestem po prostu zbulwer-
sowany. Nie można się powoływać na hipotezy, nie 
można się powoływać na pomówienia, nie można 
się powoływać na doniesienia prasowe wtedy, kiedy 
mówi się o imponderabiliach, a my właśnie o tym 
mówimy. W tej mojej myśli wcale nie chodzi o to, że 
mówimy tu o konkretnej osobie, konkretnym prezy-
dencie, konkretnym polityku, tylko o to, że mówimy 
o tym, by znaleźć jak najlepszego patrona dla szko-
ły, która jest dla nas wszystkich oczkiem w głowie, 
w którą jesteśmy zapatrzeni, na którą bardzo liczymy, 
na której działalność bardzo liczymy, jej działalność 
edukacyjną i wychowawczą, dlatego że m.in. na niej 

innych zwierząt rosyjskich i rodzimych, więc z tego 
postulatu zrezygnowano. Słusznie. Ale gdy już nam 
wybuchła prawie pełna niepodległość, wróciliśmy do 
tego, żeby Polską nie rządziła nomenklatura – wów-
czas partyjna, a dziś powiem: jakakolwiek – żeby 
urzędnicy byli cywilni, żeby bez nomenklatury za-
równo symbolicznej, jak i tej prawdziwej… I ata-
kowany przez nas, przez Solidarność – pamiętam, 
osobiście to robiłem – pan premier Mazowiecki, a po-
tem Bielecki… Zgodziliśmy się co do tego, że to nie 
może być też nomenklatura Solidarności, że to musi 
być szkoła, która wykształci obywateli i fachowców, 
a odpowiedzią było właśnie powstanie krajowej szko-
ły administracji.

Dziś nawet trochę skrytykuję tę decyzję. Ta 
decyzja była decyzją, że tak powiem, w krótkich 
spodenkach, dotyczyła tylko – ile tam studiuje? – 
400, 500 osób. Miało to być zjawisko krajowe, czyli 
te szkoły miały być w całym kraju, by zastąpić no-
menklaturę komunistyczną ludźmi, którzy nigdy nie 
mieli żadnych praw. Twierdzę nawet, że dzisiaj też 
nie… To są bezpartyjni obywatele, którzy mają chęć 
służenia państwu.

Znałem z tego też powodu Lecha Kaczyńskiego. 
Nie odmawiam mu różnych zasług, powiedziałbym 
dzisiaj, że obaj, i Mazowiecki, i Lech Kaczyński 
dobrze przysłużyli się Polsce. Niewątpliwie postać 
Lecha Kaczyńskiego… Czy się na to zgodzimy, czy 
nie, przechodzi on do historii jako uczestnik ruchu 
wolnościowego, ale przede wszystkim jako ofiara 
tragiczna, jako ofiara, której misja nie została za-
kończona z uwagi na śmierć na posterunku służby 
publicznej. Toczą się i będą się jeszcze toczyć spory 
wokół tego, w jakim stopniu to los zrządził takie wy-
darzenie, ale szkoła musi mieć dzisiaj nadane przez 
Senat imię, które nie podlega żadnej dyskusji, które 
jest godne i zostanie przyjęte przez wszystkie strony, 
ale przede wszystkim przez tych, którzy są poza… 
przez Polaków. Takich postaci jest wiele: wspomniany 
tu Kulesza, ale i na przykład Regulski, profesor, który 
stworzył – no, nie sam – administrację obywatelską, 
publiczną w całym kraju. Samorządy mają dzisiaj 
więcej urzędników publicznych niż administracja 
publiczna.

Ale Polska jest bogatsza niż tylko w Regulskiego 
czy Kuleszę. Postacią niemalże porównywalną z… 
jest prezydent Kaczorowski. Łączy ich tragicz-
na śmierć w służbie publicznej. Tyle że prezydent 
Kaczorowski był już niejako na emeryturze. Oddawał 
tam hołd, bo wcześniej nie mógł oddać hołdu. Przez 
swój los i historię, przez zsyłki bolszewickie, przez 
szlak na Monte Cassino… A najważniejsze, co go 
wyróżnia, gdy czynimy porównanie, coś, czego nikt, 
jak sądzę, nie przebije, to fakt, że pełnił tę służbę na 



26
27. posiedzenie Senatu w dniu 5 października 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Warzocha) ły w swoim życiorysie pewne zawahania. Nie chcę 
o tym mówić, dlatego że w przypadku pana Tadeusza 
Mazowieckiego w momencie trudnym dla niego 
nastąpiło zerwanie z pewnym sposobem myślenia 
o państwie polskim w tamtych komunistycznych re-
aliach, wycofał się z tego, jednak do końca nie można 
mówić o tym, że była to postać nieskazitelna, która 
nie popełniła nigdy żadnego błędu. A w przypadku 
Lecha Kaczyńskiego mamy właśnie do czynienia 
z taką sytuacją: błędu żadnego nigdy nie popełnił, do-
znawał za to cierpień i swoim życiem składał również 
wielkie ofiary… Ale co go przede wszystkim wyróż-
nia z grona wymienianych również przez państwa se-
natorów postaci, które mogłyby pretendować do tego, 
by stać się patronami tej jakże ważnej dla nas uczelni? 
Wyróżnia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego 
podejście do państwa, jego sposób myślenia o pań-
stwie, o tym, że państwo powinno zerwać ze swoją 
niechlubną przeszłością, że powinno znajdować i bu-
dować swoje nowe kadry, że wyznacznikiem dla tych 
wszystkich urzędników czy osób pretendujących do 
roli wysokich urzędników państwowych powinna być 
przede wszystkim służba państwu – czytaj: służba 
społeczeństwu. I na pewno był człowiekiem, który 
przełamywał pewne stereotypy. Wielu publicystów 
mówiło i pisało wielokrotnie, że czasami sprawiał 
wrażenie, jakby nie pasował do swoich czasów, że 
odwoływał się do języka, który wielu wydawał się 
już językiem zbyt archaicznym, że nie pasował wręcz 
do świata postpolityki, o którym często przez przy-
najmniej ostatnie 10 lat tak mówiono.

Może o jego podejściu najlepiej będą świadczyć 
jego własne słowa. Wszyscy państwo mają na pewno 
w pamięci albo w swoich domowych archiwach orę-
dzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 grud-
nia 2001 r. Pozwólcie państwo, że zacytuję, bo to 
najlepiej obrazuje jego podejście do tego, jak pań-
stwo powinno funkcjonować. „Jeśli chodzi o państwo, 
uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowa-
nia sprawowania urzędu jako służby publicznej, którą 
trzeba odnieść do dobra wspólnego, do nieustannych 
zabiegów o jego realizację. Gdy mówimy o państwie 
jako całości, tym dobrem wspólnym jest dobro Polski”. 
I dalej: „W wielu przypadkach zabrakło gotowości do 
traktowania władzy jako służby publicznej oraz woli 
i energii do zabiegania o dobro wspólne. I właśnie 
w tej sferze musi nastąpić głęboka, dostrzegalna dla 
społeczeństwa zmiana. Jest bowiem oczywiste, iż 
nie ma możliwości budowania dobrego porządku 
publicznego bez ludzi, którzy kierują się w swoich 
działaniach wartościami zasadniczymi, zabiegają 
o dobro wspólne, gdyż jest ono dla nich wartością 
samą w sobie”. I jeszcze jeden cytat: „Tylko w oparciu 
o takie motywacje, o pragnienie zapewnienia Polsce 
pomyślności w jej rozwoju, powiem więcej, jej wiel-
kości, można dążyć do naprawy Rzeczpospolitej. Ta 

spoczywa odpowiedzialność za budowanie zrębów 
państwa. Dlatego, Panie Senatorze, uważam, że to 
było zupełnie niepotrzebne, i dlatego ja wraz z mo-
imi koleżankami i kolegami senatorami z Prawa 
i Sprawiedliwości wyszliśmy.

Szanowni Państwo, generalnie uważam, że wrzu-
canie do tej dyskusji kolejnych nazwisk, tak jak to 
uczynił przed chwilą pan senator Jan Rulewski, też 
jest nieporozumieniem. Oczywiście możemy dysku-
tować na temat tego, który patron byłby najodpowied-
niejszy, ale wydaje mi się, że to prowadzi do pewnego 
paradoksu, do tego, że wymiar tej dyskusji, charakter 
tej dyskusji staje się w tej chwili zupełnie niepoważny. 
Nie powinniśmy tak robić. Multiplikowanie kolejnych 
propozycji patronów nie służy tej sprawie, podważa 
powagę dyskusji.

Oczywiście wszystkie osoby, które tutaj zostały 
wymienione, zarówno pan prezydent Lech Kaczyński, 
jak i pan premier Tadeusz Mazowiecki oraz pan pre-
zydent Kaczorowski, to są osoby, które mają swoje 
miejsce w historii. To są osoby, które miały olbrzymi 
wpływ na nasze życie publiczne, na kształt polityki 
wtedy, kiedy czynnie się w nią włączały i czynnie 
się w nią angażowały. Miały wpływ na kształt nasze-
go państwa, w którym obecnie żyjemy, i wszystkie 
mają swoje zasługi. Oczywiście to byli ludzie, którzy 
mieli również prawo, także jako politycy, do tego, by 
popełniać błędy. Mieli również prawo do tego, żeby 
wtedy, kiedy stawali przed konkretnym wyborem, 
wybrać rozwiązanie gorsze niż to, które po upływie 
paru lat mogło wydać nam się lepsze. I można na ten 
temat toczyć długie dyskusje, nawet na poziomie aka-
demickim. I może lepiej zostawmy to akademikom, 
bo sprowadzanie tej dyskusji do takiej prostej oceny 
Lecha Kaczyńskiego, że jako prezes Najwyższej Izby 
Kontroli ma, jak to pan senator Augustyn powiedział, 
pewne zasługi, ale już jako prezydent to niekoniecz-
nie, jest moim zdaniem zupełnie pozbawione sensu.

Lech Kaczyński jest tą postacią życia publicznego 
od 1989 r., która się w sposób szczególny wyróżniła. 
Pragnę przede wszystkim podkreślić, że to był polityk, 
człowiek, wcześniej działacz związkowy i społeczny, 
który zawsze w życiu dokonywał dobrych wyborów, 
nigdy nie pobłądził, nie zaplątał się w żadne mean-
dry. Znamy doskonale, wszyscy państwo doskonale 
znają, również senatorowie Platformy Obywatelskiej, 
jego życiorys i wiedzą, że nigdy nie szedł na łatwy 
kompromis, że nie próbował dopasowywać swojej 
postawy do konkretnych czasów, a przecież początki 
jego działalności to były lata słusznie minionej epoki, 
o której chcemy zapomnieć i którą wszyscy na tej sali 
oceniamy zdecydowanie negatywnie.

Inne postacie, m.in. te, które tutaj zostały wy-
mienione, jak śp. premier Tadeusz Mazowiecki, mia-
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(senator A. Warzocha) żeby użyć takich słów wobec śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.

Nie będę się wypowiadał o panu Mazowieckim, 
bo przepaść między śp. prezydentem a panem 
Mazowieckim była wielka. Ale powiem chociaż 
jedno. Nie chcę się wypowiadać na temat pana 
Mazowieckiego, bo każdy ma w życiu i to, co dobre, 
i to, co złe. Ale jednego na pewno śp. pan prezydent 
Kaczyński nigdy by nie zrobił. I nie zrobił. A cho-
dzi mi o taki fakt: jak pan Mazowiecki pełnił obo-
wiązki premiera, to pisano mu przemówienia. Pan 
Mazowiecki te wszystkie przemówienia czytał, prze-
glądał i nanosił korekty. Wszędzie, gdzie się pojawiły 
słowa „narodowy”, „polski”, „naród”, „patriotyzm”… 
Wszystkie te słowa były usuwane. Tak więc czy pan 
Mazowiecki był Europejczykiem, czy Polakiem? 
A nie ma wątpliwości, że śp. Lech Kaczyński był 
prawdziwym patriotą. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jako ostatni do głosu zapisał się pan senator 

Komarnicki…
(Senator Jan Rulewski: Ja do dyskusji…)
(Senator Piotr Florek: Ja też.)
Pan senator Komarnicki.
(Senator Władysław Komarnicki: Tak?)
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zawsze mnie martwi taki napastliwy ton, nie-

ważne z której strony mównicy go słychać. Zawsze 
uważałem i zawsze będę uważał, że my jako sena-
torowie powinniśmy postępować trochę inaczej niż 
nasi koledzy z izby niższej. Apeluję i proszę, żebyśmy 
takich napięć nie tworzyli, tym bardziej że na szczę-
ście mamy w kraju, wśród społeczeństwa, opinię tej 
wyważonej Izby. To jest mój apel, apel człowieka, 
który jest już w dostojnym wieku. Podzielę się swoją 
refleksją bardzo spokojnie i będę starał się mówić 
w sposób wyważony, tak jakby była to dyskusja z mo-
imi wyborcami. Obowiązkiem każdego senatora jest 
przedstawiać w swoim okręgu racje drugiej strony, 
nawet jeżeli są one trochę niekorzystne.

Panie Marszałku! Szanowna Izbo! 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej była 

tworzona przede wszystkim z myślą o apolityczności 
kadr, o szkoleniu ponadpartyjnych kadr dla państwa 
polskiego, o dobru państwa i o służbie polskiej racji 
stanu. Niestety mówię te słowa w czasie przeszłym, 
bo strona rządząca najpierw skutecznie zdemolowała 
apolityczną służbę cywilną, a teraz chce, by polityk 
został patronem tej szkoły. Szanowni Państwo, po-

naprawa to zadanie konkretne – to usunięcie z nasze-
go życia zjawisk patologicznych, przede wszystkim 
wielkiej dziś przestępczości, szczególnie przestępczo-
ści korupcyjnej, całego wielkiego pędu do uzyskania 
nieuprawnionych korzyści, który to pęd zatruwa spo-
łeczeństwo, deformuje jego konstrukcję, tworzy zbyt 
wielkie i niczym nieuzasadnione społeczne dystanse, 
degeneruje instytucje rynkowe, a przede wszystkim 
degeneruje aparat państwowy i uniemożliwia prawi-
dłowe wypełnienie przez państwo jego elementarnych 
zadań”. Tyle, jeżeli chodzi o to, co powiedział profesor 
Lech Kaczyński w dniu zaprzysiężenia.

Ale ponieważ wiele osób dzisiaj odwoływało się 
do wspólnych… do wspomnień związanych z Lechem 
Kaczyńskim, nawet do rozmów, do współpracy, to ja 
też pragnę zacytować opinie o nim, może z dwóch 
różnych biegunów. Pierwsza – profesora Zdzisława 
Krasnodębskiego: „Lech Kaczyński nie przystawał 
do czasów postpolityki. Jego prezydentura wpisywała 
się natomiast dobrze w republikański model polityki, 
w której jest ona rozmową, sporem o sprawach pań-
stwa, a stan polis zależy od cnoty obywateli, ich pa-
mięci o przeszłych czynach i dążenia do wyróżnienia 
się własnymi czynami, by im dorównać”. Kto inny 
z kolei, dzisiaj już publicysta, były polityk, wyraził, 
już po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ta-
kie zdanie. „Postać Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
odchodzi właśnie do historii Polski, ale nie tak po 
prostu, jako historyczna figura kolejnego – nawet wy-
bitnego – przywódcy politycznego. Postać zmarłego 
Prezydenta otoczona została narodową mandorlą, 
toteż jego odejście ze świata politycznej rzeczywi-
stości nie jest jedynie przejściem do historii. Lech 
Kaczyński wstąpił także do krainy polskiego naro-
dowego mitu”. Pozytywnego mitu. I stał się on dla 
nas wszystkim symbolem. Chciałbym, żeby takim 
symbolem był również dla państwa. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Senatorowie!
Jestem wzburzony wypowiedzią tego pana – nawet 

nie wymienię jego nazwiska. Ale powiem, jak na 
mnie, to bardzo łagodnie, że żeby powiedzieć takie 
słowa – żeby nie użyć gorszych określeń – to trze-
ba mieć po prostu… Wiele trzeba mieć nienawiści, 
wiele złej woli – żeby nie powiedzieć: podłości – 
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(senator W. Komarnicki) powrót na salę państwa senatorów i moja chęć prze-
konania ich, przedstawienia im mojego argumentu 
za nadaniem tej szkole imienia prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego – harcerza, osoby apolitycznej, bo-
jownika różnych szlaków, którego ze świętej pamięci 
Lechem Kaczyńskim łączy wspólna śmierć podczas 
tragedii smoleńskiej.

Proszę państwa, zakończę tak: wszyscy śpiewamy 
ten sam hymn, śpiewamy „jeszcze Polska nie zginęła”. 
Musimy tam podstawić nazwiska osób… To właśnie 
Ryszard Kaczyński jest oczywistym…

(Senator Mieczysław Augustyn: Kaczorowski!)
Przepraszam, Ryszard Kaczorowski. Jest on, że 

tak powiem, oczywistym dowodem na to, że wtedy, 
kiedy Polska ginęła… On jest dowodem na to, że 
Polska jeszcze nie zginęła.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek również po raz drugi. Ma pan 

5 minut.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nic nie jest albo białe, albo czarne. Nie będę tu-

taj cytował… Zawsze są jeszcze kolory pośrednie. 
Dlatego trzeba bardzo uważać na słowa, które się 
mówi, szczególnie w tej Izbie, w Senacie.

Wyszedłem tu tylko po to, żeby powiedzieć, że 
państwo z prawej strony oceniacie to, co my mówimy, 
z lewej strony. Jak państwo chcecie, to my za chwilę 
ocenimy to, co państwo mówicie – to, co powiedział 
pan senator Warzocha i co powiedział pan senator 
Bonkowski. Ja też mogę powiedzieć parę słów. Wiem, 
że ktoś chce zagłuszyć swoje sumienie, że powstają 
różne inicjatywy… Nie będę teraz rozwijał tej myśli. 
Może kiedyś ją rozwinę.

Mogę wrócić do 8 marca 2010 r. Pamiętacie 
państwo ustawę o samorządzie terytorialnym. 
W Poznaniu odbył się wielki zjazd 8 marca 2010 r., 
na miesiąc przed katastrofą. Był tam również prezy-
dent Lech Kaczyński. Osobiście trzy razy jeździłem 
na lotnisko odbierać pana prezydenta, potem długo 
z nim przebywałem i rozmawialiśmy. Nie chcę nic 
mówić o tej rozmowie, o tym, co miało wtedy miejsce. 
Uszanujmy ludzi, których już nie ma, i nie dysku-
tujmy na ten temat, bo ja też mógłbym powiedzieć 
tu parę bardzo jednoznacznych słów. To, co dzisiaj 
wynika z niektórych wypowiedzi… Tam na pewno 
można znaleźć początek tego, co miało miejsce. Tak 
więc prosiłbym o rozwagę.

Błędem jest to, że nie uzgadnia się takiej sprawy 
jak nazwy szkoły. To powinno być przyjęte przez 

winniśmy być choć trochę konsekwentni. Oczywiście 
zawsze powinniśmy mówić o tym, co było. Doskonale 
pamiętamy o zasługach śp. pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, i to na wielu polach. Niekwestionowane 
są jego zasługi jako szefa Najwyższej Izby Kontroli, 
ministra sprawiedliwości, prezydenta Warszawy 
i prezydenta kraju. Wart podkreślenia jest też jego 
istotny udział w procesie zatrudniania – zresztą była 
tu dzisiaj o tym mowa – pierwszych absolwentów 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Niemniej jednak czy pan prezydent 
Rzeczypospolitej Lech Kaczyński był twór-
cą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej? 
Powinniśmy zadać sobie to pytanie. Czy był jej absol-
wentem? Dlaczego w takim razie szkole nie zostanie 
nadane imię Tadeusza Mazowieckiego? Mój kolega 
senator przed chwilą mówił o sprawach, których ja nie 
znam. Przypomnę, że premier Mazowiecki współtwo-
rzył Towarzystwo Kursów Naukowych, a więc kuźnię 
niezależnego myślenia o państwie polskim. Krajowa 
Szkoła Administracji Publicznej została utworzo-
na decyzją tegoż premiera w 1990 r., a przypomnę, 
że była to pierwsza tego typu instytucja w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. W tym zakresie rze-
czywiście podjęliśmy takie działania jako pierwsi. 
Ta szkoła korzystała z doświadczeń dwudziestolecia 
międzywojennego, a w szczególności z doświad-
czeń Szkoły Nauk Społecznych i Handlowych, która 
istniała już od 1915 r. Była taka uczelnia, choć nie-
wielu z nas o tym pamięta. Zresztą mieściła się ona 
nawet w budynku Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej. Korzystaliśmy także z najlepszych do-
świadczeń zagranicznych, z doświadczeń niemiec-
kich, brytyjskich, a nawet francuskich. Apeluję i pro-
szę: nie dzielmy Polaków na lepszych i gorszych! 
Za dużo już podzieliliśmy. Jeżeli są kontrowersje, 
poczekajmy. Może nie nadawajmy dzisiaj patrona 
Krajowej Szkole Administracji Publicznej? 

Tak naprawdę chciałbym państwa zostawić z ta-
kim pytaniem: czy naprawdę większość rządząca 
będzie proponować, aby każda instytucja, każda in-
westycja, począwszy od gazoportu, a skończywszy 
na Krajowej Szkole Administracji Publicznej, była 
imienia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Z tym 
pytaniem państwa zostawiam. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski po raz drugi.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, okolicznością, która niejako 

przemawia za tym, żebym jeszcze raz wystąpił, jest 
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(senator P. Florek) Szef Służby Cywilnej  
Dobrosław Dowiat-Urbański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja bardzo krótko, bo absolutnie nie chcę nawiązy-

wać do tych wątków w dyskusji, w których w pewnym 
sensie porównywano zasługi różnych osób z panteonu 
polskich mężów stanu, które mogłyby być patronami 
KSAP. Ja jestem przekonany, że zarówno śp. premier 
Tadeusz Mazowiecki, jak i śp. prezydent Ryszard 
Kaczorowski, a także śp. prezydent Lech Kaczyński 
byliby godnymi i dobrymi patronami dla Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej. Ale też mocno jestem 
przekonany, że prezes Rady Ministrów jako zwierzch-
nik tej szkoły, jako zwierzchnik pracowników admi-
nistracji rządowej ma prawo wybrać i zaproponować 
jednego patrona – bo może być tylko jeden patron.

Nawiążę jednak do pojawiającego się w wypo-
wiedziach wielu z państwa argumentu, że nazwanie 
szkoły imieniem osoby, która była m.in. politykiem 
– przypomnijmy, że również pracownikiem nauko-
wym, naukowcem, co też koresponduje z edukacyj-
nym, kształcącym charakterem szkoły – spowoduje, 
że szkoła stanie się polityczna. Z tym zupełnie się nie 
zgadzam. Powiem państwu – to zresztą wielu z pań-
stwa senatorów podnosiło – że absolwenci kolejnych 
roczników szkoły wybierają patronów swoich promo-
cji i kilku tych patronów, których absolwenci, słucha-
cze KSAP wybrali, chciałbym państwu przedstawić. 
W roku bieżącym jest to Tadeusz Mazowiecki, w roku 
2014 był to Wiesław Chrzanowski, w roku 2012 – 
Ryszard Kaczorowski, w roku 2010 – Bronisław 
Geremek, a więc wielu polityków, wiele osób, które 
również były politykami. Czy to oznacza, że absol-
wenci tych promocji nie będą neutralnymi politycznie 
członkami korpusu służby cywilnej czy pracownika-
mi administracji publicznej – bo przecież nie wszy-
scy znajdują prace w administracji rządowej? Jestem 
przekonany, że tak nie będzie, że będą oni godnie 
wypełniać swoją misję. I jestem przekonany, że tak 
samo będzie, gdy szkoła otrzyma imię śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ został zgłoszony jeden wniosek o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionego wniosku i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Ogłaszam przerwę… Aha, jeszcze komunikaty.
Bardzo proszę.

aklamację, powinniśmy o tym zdecydować wspól-
nie i w ogóle nie powinno być tu dzisiaj takiej dys-
kusji. My tymczasem nakręcamy spiralę i mówimy 
coraz więcej. Może dobrze, że jestem przedostatnim 
mówcą, że pomału tę dyskusję kończymy. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Korekta. To był pierwszy raz, kiedy pan senator 

zabierał głos, więc miał pan 10 minut. Nie wykorzy-
stał pan czasu.

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Koleżanko 
i Koledzy z PiS!

Jest mi oczywiście bardzo przykro, że moje sło-
wa tak bardzo was dotknęły. Ja tylko mówiłem, że 
potrzebna jest wstrzemięźliwość, dopóki wszystko 
nie zostanie wyjaśnione. Są pytania, które trzeba 
stawiać, jakkolwiek byłyby one bolesne. Ja mia-
łem odwagę je tu postawić. Na pewno kiedyś usły-
szymy na nie odpowiedź. Być może… Chciałbym 
wierzyć, bardzo chciałbym wierzyć, że będzie to 
odpowiedź dla państwa satysfakcjonująca. Ale póki 
co chciałem tylko podkreślić to, co wiele razy tutaj 
było powiedziane: że dopóki nie mamy naprawdę 
pewności, jak i co było, warto się powstrzymywać. 
Dlatego na początku mówiłem, że ilekroć w moim 
mieście pojawiały się takie osoby jako kandydaci 
do honorowego tytułu, wycofywaliśmy kandyda-
tury, by nie było takich dyskusji. Jest dokładnie 
tak, jak mówił pan senator Florek, że coś i ktoś jest 
wzorem nie wtedy, kiedy ktoś, jakaś grupa go na 
to kreuje, tylko wtedy, kiedy jest powszechnie za 
taki wzór uważany. Dlatego wyszedłem tutaj… Ale 
ponieważ tak dotkliwie państwa uraziłem, chcia-
łem powiedzieć, że jest mi z tego tytułu naprawdę 
przykro.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To był ostatni głos w dyskusji.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

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

do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę.
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Komunikaty

usługi odbędzie się dzisiaj, pół godziny po ogłoszeniu 
przerwy w obradach, w sali nr 217.

Komunikat nr 3: posiedzenie Komisji Obrony 
Narodowej w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego – druk nr 290 
– odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 
2016 r., 15 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, 
w sali nr 182.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

Senator Sekretarz  
Rafał Ambrozik:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy 
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się 10 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 179.

Komunikat nr 2: wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 13 minut 50)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Bogdan Borusewicz oraz Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego – i rozpatrzenie go 
jako punktu czwartego porządku obrad; oraz odwoła-
nie członka Rady Polityki Pieniężnej – i rozpatrzenie 
go jako punktu piątego porządku obrad.

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

Pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Zgłaszam sprzeciw.
(Wicemarszałek Maria Koc: Mikrofon, Panie 

Marszałku.)
Zgłaszam sprzeciw co do punktu dotyczącego 

Agencji Mienia Wojskowego. Wczoraj Sejm prze-
głosował tę ustawę. Dzisiaj my mamy głosować. Ta 
ustawa dotyczy w zasadzie likwidacji konkursów 
w Agencji Mienia Wojskowego. Czy minister śpieszy 
się tak bardzo, żebyśmy w takim trybie zajmowali się 
tą ustawą… Czy chodzi o to, żeby otworzyć drogę dla 
następnych Misiewiczów?

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
I to jest sprzeciw co do tego punktu.
Jeżeli chodzi o punkt dotyczący odwołania człon-

ka Rady Polityki Pieniężnej, uważam, że trzeba to 
zrobić szybko, żeby ten członek znowu nie rozmyślił 
się i nie wycofał…

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Marszałku, rozumiem, że zgłasza pan 
sprzeciw wobec projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego. Tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dobrze. Ponieważ padł sprzeciw… wniosek for-

malny o niewprowadzenie tego punktu, poddaję go 
pod głosowanie.

Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porząd-
ku obrad ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego i rozpatrzenie go jako punktu czwartego 
porządku obrad? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Zepsuło się.)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 56 senatorów, 41 – za, 15 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec tego stwierdzam, że ustawa została… 

wniosek pana senatora, marszałka Borusewicza zo-
stał odrzucony.

Szanowni Państwo, przystępujemy… Chciałabym 
poinformować państwa senatorów, że do głosowań 
przystąpimy dzisiaj przed rozpatrzeniem informacji 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 
roku.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 290, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 290 A…

Tak, Panie Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz:
W sprawie porządku. Bo powiedziała pani, że gło-

sowania będą przed informacją prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego. Głosowania w Senacie zawsze były 
po wyczerpaniu porządku obrad. Czy pani marszałek 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

(senator B. Borusewicz) samodzielność finansową oddziałów agencji, art. 41 
tak, że stwarza możliwość regulowania sprawy za-
dłużeń wobec agencji, oraz art. 67 tak, że odwołując 
się do zasad prawa europejskiego, ustanawia możli-
wość pominięcia ustawy o zamówieniach publicznych 
w przypadku zawierania umów przez agencję.

Pozostałe zmiany w odpowiednich artykułach 
opisują sposób wyłaniania i wynagradzania osób na 
stanowiskach kierowniczych w agencji, składając 
w ręce ministra obrony narodowej odpowiedzialność 
za dobór tych osób.

Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu 
w dniu 5 października przeprowadziła debatę nad 
projektem. Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

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?

Senator Grubski. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja pytałem o to wczoraj na posiedzeniu komisji, 

ale chciałbym jeszcze dzisiaj dopytać. Kwestia wy-
nagrodzeń…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa… 

Przepraszam, Panie Senatorze. Szanowni Państwo, 
bardzo proszę o ciszę, bo nawet mikrofon nie pomaga 
i nie słychać pytania. Proszę, Panie Senatorze.)

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan minister będzie miał możliwość regulowania 

wynagrodzeń kadry kierowniczej. Czy to wpłynie na 
radykalny wzrost tych wynagrodzeń, czy one będą 
utrzymywane w rygorze kominowym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
To pytanie rzeczywiście padło już na posiedzeniu 

Komisji Obrony Narodowej. Obowiązuje tzw. usta-
wa kominowa, tak że nie będzie tutaj dowolności 
w kształtowaniu tych wynagrodzeń. Z tego, co wiem, 
nikt nie ma nawet zamiaru podwyższać tych wyna-
grodzeń.

może wyjaśnić, dlaczego jest zmiana? Czy chodzi 
o to, żeby była pusta sala?

(Głos z sali: Taka była decyzja…)
(Senator Czesław Ryszka: Bo pani marszałek nie 

skonsultowała tego z panem Borusewiczem.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, ze względów organizacyjnych: 

żeby te ustawy jak najszybciej poszły dalej, do pod-
pisu. Taką mam informację.

Jesteśmy w trakcie rozpatrywania punktu czwarte-
go… Wracamy do rozpatrywania punktu czwartego.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Rafała Ślusarza, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie! 
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozda-

nia Komisji Obrony Narodowej o uchwalonej przez 
Sejm ustawie o zmianie ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego; druk nr 290.

Nowelizacja ustawy stawia sobie 2 cele. Pierwszy 
to wprowadzenie lub doprecyzowanie przepisów opi-
sujących kompetencje Agencji Mienia Wojskowego. 
Drugi cel to uproszczenie procedury powierzania 
kluczowych stanowisk w agencji.

(Rozmowy na sali)
Pierwszego z tych celów dotyczą głownie 2 arty-

kuły. Art. 53 rozszerza możliwość świadczenia przez 
tę agencję usług tak, żeby to były usługi nie tylko na 
rzecz ministra obrony, ale również na rzecz podle-
głych mu jednostek. Ta kompetencja zostaje niejako 
przywrócona, ponieważ 1 października utracił moc 
przepis, który do tej pory pozwalał Agencji Mienia 
Wojskowego na świadczenie tych usług na rzecz jed-
nostek podległych ministrowi obrony narodowej. 

Istotny jest…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę.)
…również art. 57, który w nowy sposób reguluje 

zasady działalności agencji w takim dość wrażliwym 
obszarze, jakim jest nieodpłatne przekazywanie lub 
zbywanie sprzętu wojskowego będącego albo w gestii 
Agencji Mienia Wojskowego, albo w gestii ministra 
obrony narodowej.

Ponadto znowelizowano art. 17 tak, że doprecyzo-
wuje kompetencje władz agencji, art. 28 tak, że znosi 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Konkurs ma, jak 

wiadomo, ogromne zalety, dlatego że wyłania najlep-
szych specjalistów, co jest istotne zwłaszcza w przy-
padku tak drażliwej agencji, która przez różne ekipy 
była traktowana jako miejsce dzielenia tzw. łupów. 
Nie uchylam się tutaj od odpowiedzialności za siebie 
i za wszystkich innych, bo dotyczy to wszystkich 
ekip, które rządziły tym krajem. 

Czy nie wydaje się panu, że zlikwidowanie tych 
konkursów może spowodować, że te stanowiska 
obejmą ludzie o niewystarczających kwalifikacjach? 
Konkurs ze swej natury zawsze pozwala wybrać – 
oczywiście jeżeli nie ma działań o charakterze ne-
potycznym – najlepszego kierownika czy dyrektora. 
Proszę odpowiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Rafał Ślusarz:
Mogę tylko powiedzieć, że opierając się na podob-

nych przesłankach – no, jest to miejsce bardzo istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – mogę 
dojść do innych wniosków. Otóż jest ważne, żeby 
minister obrony narodowej miał wpływ na kształ-
towanie kadry kierowniczej ze względu na zadania, 
które są postawione przed tą agencją. W agencjach 
o, powiedziałbym, mniejszym znaczeniu dla bez-
pieczeństwa państwa, w Agencji Rynku Rolnego czy 
w Agencji Nieruchomości Rolnych, też przyjęto tego 
typu formułę, więc wydaje mi się, że ona tym bardziej 
sprawdzi się w Agencji Mienia Wojskowego.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ad vocem. Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Tylko jedno słowo. Czy pan nie zauważa, że kom-

pletnie brakuje logiki w tym, co pan powiedział?

Senator Rafał Ślusarz:
Pan dochodzi do takich wniosków, ja dochodzę 

do innych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
W związku z rezygnacją z naboru otwartego 

i konkurencyjnego, czyli rezygnacją z przeprowa-
dzania konkursów – mamy tu do czynienia z kolejną 
ustawą kadrową – chciałbym się dowiedzieć, czy na 
posiedzeniu komisji omawiane było to, ilu dotyczy to 
stanowisk. Ile osób będzie zajmować kierownicze sta-
nowiska w agencji bez wygrania konkursu? Dziękuję.

(Głos z sali: Na posiedzeniu komisji tego nie było.)

Senator Rafał Ślusarz:

Komisja nie zajmowała się tą sprawą, niemniej 
jednak w nowelizacji są wymienione te stanowiska. 
Wyłaniani bez konkursu będą prezes, zastępcy i pre-
zesi oddziałów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć, czy 

w pana przekonaniu… Być może było to też przed-
miotem obrad komisji. 

Czy celem tej ustawy jest poprawienie jakości za-
trudnianej kadry, a jeśli tak, to jak to zostanie osią-
gnięte?

(Senator Stanisław Kogut: Burego dadzą.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Komisja tego nie dociekała, niemniej jednak moż-

na powiedzieć, że jest to rozwiązanie analogiczne do 
rozwiązań dotyczących kształtowania zatrudnienia 
i wyłaniania stanowisk kierowniczych w innych agen-
cjach, które funkcjonują w Polsce. W związku z tym 
myślę, że w Agencji Mienia Wojskowego, która ma 
istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa, też można przyjąć ten sposób wyłaniania 
kadry kierowniczej.
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jako osobę najbardziej odpowiedzialną za prezesa 
agencji prezesa Rady Ministrów. W dotychczaso-
wym rozwiązaniu minister obrony w porozumieniu 
z ministrem skarbu wyłaniał prezesa spośród wy-
branych w konkursie kandydatów. Obecna zmiana 
zwiększa zabezpieczenie, bo 2 osoby w państwie – 
premier i minister obrony narodowej – będą ponosić 
odpowiedzialność za kształt kadr Agencji Mienia 
Wojskowego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze! Panie i Panowie! Jestem trochę 

zaniepokojony, bo po burzliwej jesieni i zimie zeszłe-
go roku, kiedy w trybie ekstraordynaryjnym przygo-
towywane były różne ustawy… 

Mam pytanie: czy na posiedzeniu komisji usta-
wodawca przedstawił motywy tak nagłego i pilnego 
działania? Czy jest jakiś wróg u bram? Czy mamy pil-
nie sprzedać jakiś sprzęt wojskowy? Bo w art. 57, na 
który mało kto zwraca uwagę, może dlatego, że mie-
liśmy bardzo mało czasu na zapoznanie się z brzmie-
niem tej ustawy, a tekstu jednolitego w zasadzie nie 
otrzymaliśmy, tylko zmianę… Co spowodowało, że 
znowu musimy procedować w trybie ekstraordyna-
ryjnym, łamiąc regulaminy Sejmu i Senatu, co jest 
naganne, nad ustawą, w przypadku której – jak wy-
nika ze wstępnego oglądu – nie ma aż takiej potrzeby 
nagłości? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Senatorze, mogę tylko powtórzyć moje 

wstępne wystąpienie, w którym wytłumaczyłem… 
Jeśli chodzi o ten artykuł, odnośnie do którego mó-
wił pan, że nikt o nim nie wspominał, to właśnie go 
zaakcentowałem, ponieważ art. 53 i art. 57 to główne 
powody nowelizacji.

Pierwszą przyczyną pośpiechu jest to, że już 1 paź-
dziernika utracił moc przepis, który pozwalał Agencji 
Mienia Wojskowego zawierać umowy z jednostkami 
podległymi ministrowi obrony. Druga przyczyna. 
Chodzi o moment, który – jak myślę – jest najistot-
niejszy. Rzeczywiście nowy przepis pozwala w tej 
chwili bardziej elastycznie gospodarzyć mieniem 
Agencji Mienia Wojskowego i mieniem ministra 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
Pan senator Waldemar Sługocki. Ma pan pytanie, 

Panie Senatorze?
(Senator Waldemar Sługocki: Tak, tak.)
Pan senator Rusiecki też ma pytanie?
(Senator Jarosław Rusiecki: Tak.)
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Panie Senatorze! Panie Ministrze! 

Ja też w kontekście tych konkursów. Był pan uprzejmy 
zakreślić swoją wizję, swoje postrzeganie tej sytuacji. 
Myślę, Panie Senatorze, że konkursy są jednak gwa-
rantem weryfikacji ewentualnych czy potencjalnych 
kandydatów i gwarantem wyłaniania najlepszych kan-
dydatów. Ale nie o to chciałbym zapytać. Chciałbym 
zapytać o inny wątek, dotyczący zastosowania wprost 
tego przepisu, czyli uchylenia konkursów. 

Czy nie obawia się pan, Panie Senatorze, tego 
– być może dyskutowaliście państwo na ten temat 
na posiedzeniu komisji – że możliwość odwołania 
wszystkich urzędników zajmujących kierownicze 
stanowiska w agencji może doprowadzić do destabi-
lizacji tegoż podmiotu, ponieważ zostanie naruszo-
na ciągłość władzy? Jednak musi pan przyznać, że 
urzędnicy gwarantują pewną ciągłość zarówno mery-
toryczną, jak i organizacyjną. Wymiana wszystkich 
urzędników na kierowniczych stanowiskach w takiej 
jednostce czasu w mojej ocenie może doprowadzić 
do destabilizacji tegoż podmiotu. Czy nie obawiacie 
się państwo… 

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to tylko moż-
liwość, że pan minister nie musi jednym pociągnię-
ciem pióra odwołać wszystkich urzędników, ale jak 
sięgniemy do najnowszej historii państwa polskiego 
– myślę o okresie sprzed kilku miesięcy – to zauwa-
żymy, że praktyka jest jednak taka, że ministrowie 
dość odważnie posługują się piórem i bez głębszej 
refleksji odwołują całe rzesze kompetentnych urzęd-
ników. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Senatorze, zupełnie się nie obawiam tego, 

o czym pan mówi. Mogę powiedzieć, że nowelizacja 
zwiększa bezpieczeństwo w kwestii kształtowania 
kadry, ponieważ zmieniony art. 11, który przesądza 
o procedurze powoływania prezesa agencji, ustanawia 
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(senator R. Ślusarz) Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałek.
Potwierdzam to, co powiedział pan senator 

Grodzki: Panie Senatorze, żadne procedury w związ-
ku z ta ustawą nie zostały złamane; realizowany jest 
normalny tryb proceduralny jak w przypadku przy-
jęcia każdej ustawy.

Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdaw-
cę, czy na posiedzeniu komisji było już coś wiadomo 
o informacji przedstawionej dwa dni temu przez wi-
ceministra obrony narodowej, pana ministra Bartosza 
Kownackiego, na temat ujawnionych nazwisk wy-
sokich funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, 
którzy, nazwijmy to, desantem zostali zatrudnieni 
w Agencji Mienia Wojskowego. Chcę przypomnieć 
– pan minister z nazwiska wymieniał te osoby, dyspo-
nuję tą listą – że są to: pan Grzegorz Stawowy, radny 
Platformy z Krakowa; pan Grzegorz Lipiec, mąż po-
słanki Platformy Obywatelskiej Katarzyny Matusiak-
Lipiec; pani Katarzyna Góralczyk, radna Platformy 
z Krakowa; pan Zbigniew Sieja, radny powiatowy 
Platformy z Wrocławia; pan Janusz Leman, wice-
przewodniczący Platformy w Gdańsku; pan Maciej 
Nawrocki, radny Platformy z Poznania; pan Krystian 
Cieszka, członek Platformy Obywatelskiej; pani Iwona 
Wrykiewicz, działaczka Platformy zatrudniona w biu-
rze pani poseł z Platformy Obywatelskiej Jadwigi 
Zakrzewskiej. Pan minister przedstawił informacje do-
tyczące pracowników w spółkach podległych Agencji 
Mienia Wojskowego, mogę oczywiście te nazwiska 
dalej wyczytywać, ich jest kilkanaście. Czy w tej spra-
wie była informacja i dyskusja w czasie prac komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Wiedza była, dyskusji nie było, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie, 

czy ta niezbyt długa, ale jednak… lista wymie-
nionych przez pana senatora działaczy Platformy 
Obywatelskiej…

(Senator Jarosław Rusiecki: Ja mogę kontynu-
ować, jeśli pan senator zechce.)

obrony narodowej. Jeśli zwróci pan uwagę na ten 
przepis, to zobaczy pan, że tam jest usunięta pewna 
procedura, która powodowała wydłużenie drogi zby-
wania tego sprzętu, czyli odwołanie się do zapisów 
traktatów międzynarodowych. Z punktu widzenia 
sprzedawcy, jakim jest w tym względzie Agencja 
Mienia Wojskowego, zapis ten powodował mitręgę 
urzędniczą i mógł powodować to, że kupujący wy-
cofywał się z transakcji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, chciałbym się upewnić, bo ta 
wypowiedź zdaje się potwierdzać moje przypuszcze-
nie, a nie byłem w komisji, więc nie znam szczegó-
łów ustawy: czy teraz Agencja Mienia Wojskowego 
będzie mogła obracać amunicją i bronią? Czy tym 
nowym nominatom, bo przecież nie wyłonionym 
z konkursu, będziemy powierzać broń i sprzęt woj-
skowy do obrotu?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jeśli wczyta 

się pan w treść art. 57, to znajdzie pan tam zapis, że 
w obu przypadkach, w ust. 1 i 2, obowiązują zapisy 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagra-
nicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także 
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bez-
pieczeństwa. Taki długi jest tytuł tego aktu. W tym 
względzie nic się nie zmienia. Dalej zasady są takie 
same.

(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli potwierdza 
pan?)

Potwierdzam, że się nic nie zmienia w tej kwestii.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
I teraz pan senator, pan przewodniczący Jarosław 

Rusiecki.
Bardzo proszę.
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(senator W. Sługocki) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, no, z dumą przy-

pominam, że obaj jesteśmy senatorami, czyli przed-
stawicielami władzy ustawodawczej. Ale to, jak nasze 
prawo realizuje władza wykonawcza, podlega naszej 
ocenie, ale nie jest to coś, co my kreujemy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Oczywiście, jeżeli chodzi… Wrócę tylko krótko 

do wątku listy nominowanych działaczy. Teraz, gdy 
można mianować bez konkursu… My postaramy się 
przygotować taką listę w najbliższym czasie i poka-
zać, jak aktualnie wygląda ta sytuacja.

A moje pytanie dotyczy… Bo agencja będzie rów-
nież zbywała sprzęt wojskowy. Może go przekazać 
nieodpłatnie, będzie go zbywała… Chodzi mi o to, 
w jaki sposób będzie ustalana cena zbycia takiego 
sprzętu. W jaki sposób, szczególnie jeżeli chodzi 
o obrót towarami za granicą, będzie ustalana przez 
agencję cena zbycia? Czy będą to wyceniać jacyś rze-
czoznawcy? Kto będzie tego dokonywał? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, tutaj również 

posłużę się odpowiedzią sprzed chwili: my tworzymy 
prawo, w tym prawie, które tworzymy, nie regulujemy 
wspomnianych spraw. To jest kompetencja władzy 
wykonawczej. I myślę, że taki poziom ogólności, na 
jakim tworzymy prawo, daje różne możliwości roz-
wiązań wspomnianego typu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ślusarz: Dziękuję.)

Bardzo proszę. Będę bardzo wdzięczny, Panie 
Senatorze. Ale w tym kontekście mam pytanie: czy 
którakolwiek z tych wymienionych przez pana se-
natora osób nie legitymuje się wyższym wykształ-
ceniem? Jeżeli tak, to która z tych osób nie legi-
tymuje się wyższym wykształceniem? I jeżeli nie 
legitymuje się wyższym wykształceniem, to jakie 
ma wykształcenie?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
czy uważa pan, że pan senator sprawozdawca ma 
wiedzę na ten temat?)

Nie no, ale pan senator, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: No, zadaje pan ta-

kie…)
…pozwolił sobie na sugestię…
(Wicemarszałek Maria Koc: Zadaje pan takie py-

tania, które już nie dotyczą meritum sprawy.)
Ale pan senator…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę dokończyć 

pytanie.)
Nie zauważyłem, żeby pani marszałek była uprzej-

ma zwrócić uwagę panu senatorowi, który przede 
mną zabierał głos i też poruszył, jak myślę, wątki, 
które… Wspomniana lista też nie wynika w żaden 
sposób z regulacji ustawy. To wszystko. Tak więc 
bardzo proszę, żeby pani marszałek zarówno pana se-
natora, jak i mnie, słusznie przywoływała do porząd-
ku. Rozumiem, że pani marszałek – za co serdecznie 
dziękuję – przywołuje do porządku, ale ubolewam 
nad tym, że nie była uprzejma przywołać do porządku 
mojego szanownego kolegi.

Ale dobrze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Przewodniczący ko-

misji merytorycznej ma prawo zabrać głos w każdym 
momencie.)

Oczywiście.
To teraz na temat, jeśli pani marszałek pozwoli.
(Wicemarszałek Maria Koc: Jak rozumiem, teraz 

kieruje pan pytanie do pana senatora sprawozdawcy.)
Tak, tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Panie Senatorze, czy zamierzacie państwo jed-

nak dokonać… Jak rozumiem, to teraz jest prero-
gatywa pani premier, prezesa Rady Ministrów. Czy 
przed konsumpcją przepisu, o którym rozmawia-
liśmy wcześniej, o który także i ja pytałem, czyli 
przepisu dotyczącego zniesienia konkursów, za-
mierzacie państwo jednak dokonać przeglądu kadr? 
Myślę, że są także urzędnicy, pracownicy agencji 
zajmujący od wielu lat kierownicze stanowiska, 
które nie są zaangażowane w życie polityczne, pu-
bliczne państwa polskiego. Czy oni mogą liczyć na 
to, że będą kontynuować swoją misję w agencji? 
Bardzo dziękuję.
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(wicemarszałek M. Koc) w Agencji Mienia Wojskowego, to w celu zobra-
zowania polityki kadrowej poprzedniego rządu 
Platformy Obywatelskiej podam jeden przykład. 
28 marca 2008 r., kiedy ministrem obrony narodo-
wej był Bogdan Klich, na zastępcę prezesa Agencji 
Mienia Wojskowego do spraw finansowych powołano 
panią Krystynę Bakułę… przepraszam, Bacułę, która 
legitymowała się wykształceniem średnim technika 
odzieżowego.

(Senator Jarosław Rusiecki: Wszystko na ten te-
mat.)

Tak że to jest taki przykład, mi się wydaje, bardzo 
jednoznaczny.

Jeżeli chodzi o inne przykłady, to również można 
podać konkurencyjne nabory na stanowiska w woj-
skowych agencjach, jak Agencja Mienia Wojskowego 
czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, za rządów 
Platformy Obywatelskiej. Te konkurencyjne nabo-
ry to m.in. nabór na stanowisko dyrektora Oddziału 
Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
w Krakowie czy też dyrektora Oddziału Terenowego 
Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie… Pierwszy 
z nich wygrał pan Grzegorz Lipiec, politolog, członek 
Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, a zwy-
cięzcą drugiego został niespodziewanie pan Grzegorz 
Stawowy, politolog, od 2006 r. wiceprzewodniczący 
Platformy Obywatelskiej też w Krakowie. Ta sprawa 
już w 2009 r. była przedmiotem interpelacji złożonej 
przez pana posła Opioła. W odpowiedzi na inter-
pelację sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, pani Julia Pitera potwierdziła informa-
cje o nieprawidłowościach przy powołaniu pana 
Grzegorza Lipca na stanowisko dyrektora Oddziału 
Regionalnego WAM w Krakowie oraz przyznała, że 
w sprawie drugiego naboru analiza dokumentacji 
oraz wyjaśnień przekazanych przez kierownictwo 
AMW nie dostarczyła przekonującego uzasadnienia 
co do tej konieczności i co do charakteru dokonanej 
zmiany. Ponadto minister obrony narodowej, pan 
Bogdan Klich zlecił wówczas prezesom obu agencji 
przeprowadzenie ponownych konkursów na dyrek-
tora oddziału AMW i WAM. Konkursy powtórzono 
i ponownie wygrali obaj panowie politolodzy, li-
derzy krakowskiej Platformy Obywatelskiej. A tak 
ciężko zdobyte stanowiska, mimo ewidentnego bra-
ku kwalifikacji, zajmowali przez 6 lat, od 2009 r. 
do 2015 r.

(Senator Jarosław Rusiecki: Obrońcy demokracji.)
(Senator Czesław Ryszka: No, fachowcy przede 

wszystkim.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Tak że to są elementy, na które chciałem zwrócić…
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Ministrze…)
Ale jak pana senatora nie było, to podałem przy-

kład pani Krystyny…
(Senator Waldemar Sługocki: Przepraszam…)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Jest z nami dzisiaj pan minister Bartłomiej 
Grabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeżeli chodzi o proponowaną zmianę ustawy 

o Agencji Mienia Wojskowego, to zakłada ona po-
szerzenie kompetencji Agencji Mienia Wojskowego, 
jak nadmienił już pan senator sprawozdawca, zawie-
ra także kwestie związane z podpisywaniem umów 
i świadczeniem usług na rzecz jednostek wojsko-
wych przez firmę córkę Agencji Mienia Wojskowego. 
Agencja i jej podmioty zależne będą mogły świad-
czyć specjalistyczne usługi związane z infrastrukturą 
wojskową, z infrastrukturą krytyczną. Ze względów 
bezpieczeństwa zdecydowanie lepiej jest, gdy tego 
rodzaju usługi na rzecz czy to budowy składów 
amunicji, czy też innych elementów infrastruktury 
krytycznej wykonuje podmiot, nad którym pełnię 
kontroli sprawuje minister obrony narodowej.

Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o kwestie 
związane z nowelizacją ustawy w zakresie czy to 
nieodpłatnego przekazania, czy też zbycia sprzętu 
wojskowego, produktów podwójnego zastosowania 
i uzbrojenia. Tutaj sytuacja wygląda tak, że projekto-
wane zmiany mają na celu skrócenie czasu związane-
go z podjęciem decyzji o nieodpłatnym przekazaniu 
tego mienia bądź też o jego zbyciu. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje na to, że procesy negocjacyjne 
związane z zawieraniem umów międzynarodowych 
są zbyt czasochłonne, a sytuacja wymaga niekiedy 
podjęcia natychmiastowych działań. Tutaj pragniemy 
ustrzec się takiej sytuacji, że ten sprzęt był zbywa-
ny zgodnie z ustawą o Agencji Mienia Wojskowego 
podmiotom mającym koncesję, które sprzedawały go 
następnie do innych krajów, a te kraje zdecydowanie 
więcej zarabiały na zbywaniu tego sprzętu wojskowe-
go dalszym nabywcom. Chodzi o to, żebyśmy mieli 
możliwość szybszego reagowania i zbywania tego 
sprzętu sami, bez pośredników.

Jeżeli chodzi o temat poruszony przez pana 
senatora, a dotyczący konkursów na stanowiska 
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(podsekretarz stanu B. Grabski) Też jest, chciałbym o tym powiedzieć, Panie 
Senatorze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Panie Senatorze…)

To jest moje pierwsze pytanie.
I drugie pytanie mam do pana. Pan tak bardzo 

dobrze i trafnie wymieniał różnego rodzaju kon-
kursy, które były przeprowadzone w dawniejszych 
czasach, jak również osoby, które pojawiły się, we-
dług tej informacji, bez konkursu. Ale ja rozumiem, 
Panie Ministrze, że pod hasłem „dobra zmiana” miało 
przyjść coś takiego, co zwłaszcza w administracji 
państwowej i w tych szczególnych miejscach będzie 
naprawdę dobrą zmianą, czyli nie będzie patologii, 
nie będzie takich zjawisk, o których pan mówił i które 
pan krytykował. Ja mam takie przekonanie, że po tych 
zmianach, które mają miejsce i miały miejsce, o któ-
rych mówił przed chwilą choćby senator Grodzki, 
po ostatnich zmianach i zmianach, które nadchodzą 
teraz, takie patologie będą się jednak pogłębiały, a nie 
będą eliminowane. I gdyby nie wydarzyło się kilka 
rzeczy po drodze, mógłby pan powiedzieć, że nie 
mam racji, ale dam panu tylko jeden przykład. Otóż 
w jednej ze strategicznych spółek Skarbu Państwa 
osoba, która zajmuje, moim zdaniem, stanowisko bar-
dzo istotne, bo dyrektora odpowiadającego za bada-
nia, rozwój, wszystko, co jest tak naprawdę związane 
z przyszłością i rozwojem tej spółki, strategicznym 
rozwojem tej spółki, ma takie doświadczenie, że za-
łożyła, zbudowała i prowadziła bar z kebabami w jed-
nym z niewielkich miast w Polsce – nie mam nic do 
niewielkich miast, żeby była jasność. 

Czy nie boi się pan, że takie same sytuacje – już 
nie chcę się powoływać na sławną sprawę w radzie 
nadzorczej PGZ – czy podobne sytuacje będą miały 
teraz miejsce i że kiedy ściągamy konkursy, kiedy 
ściągamy tak naprawdę pewną ochronę tych stano-
wisk, będzie po prostu jeszcze gorzej?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, co do wykształcenia politolo-

gicznego, nie mam nic przeciwko, sam również koń-
czyłem wydział dziennikarstwa i nauk politycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim i… Ale kończyłem 
również…

(Senator Grzegorz Napieralski: Ale jest pan, 
jak widzę, ministrem w Ministerstwie Obrony 
Narodowej.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę teraz nie dys-
kutować. Bardzo proszę, Panie Ministrze, proszę 
o kontynuację. Później będzie kolejna tura pytań, 
więc pewnie pojawią się jeszcze do pana pytania. 
Proszę bardzo.)

Chciałbym jeszcze wspomnieć, że poprzednia 
ustawa, uchwalona 10 lipca 2015 r., pozwalała mini-
strowi obrony narodowej bez konkursu powołać na 
stanowisko prezesa i wiceprezesów Agencji Mienia 
Wojskowego na okres 3 lat, z czego poprzednie kierow-
nictwo Ministerstwa Obrony Narodowej skorzystało.

Nadmienię, że jeżeli chodzi o konkursy, to po-
dobnie jak to ma miejsce w Agencji Nieruchomości 
Rolnych czy też Agencji Rynku Rolnego i innych 
agencjach wykonawczych, tych konkursów na stano-
wiska kierownictwa agencji nie ma. Agencja Mienia 
Wojskowego jest taką szczególną agencją, w przypad-
ku której niezbędne jest, aby minister obrony narodo-
wej posiadał pełne zaufanie do osób zajmujących się 
czy to obrotem specjalnym, czy to zbywaniem nieru-
chomości. To są miliardy złotych. Minister obrony na-
rodowej odpowiada i przed Sejmem, i przed Senatem 
za prawidłowe powierzenie stanowisk odpowiednim 
osobom. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.

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? Zgłaszał się pan senator Grzegorz 
Napieralski.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, czy ma 

pan jakieś zarzuty co do wykształcenia, jeżeli chodzi 
o politologów, i co do ich braku jakichś kompeten-
cji. Ja chciałbym panu powiedzieć, że na niektórych 
studiach politologicznych jest np. taki przedmiot jak 
walka z terroryzmem i zagadnienia terroryzmu, ca-
łoroczny, który przygotowuje studenta bardzo mocno 
do tego, aby rozpoznawać zagrożenia terrorystyczne. 
I to dzieje się właśnie na niektórych kierunkach poli-
tologicznych. Magister politologii jest osobą wszech-
stronnie wykształconą, chciałbym to panu powie-
dzieć, bo sam jestem politologiem.

(Senator Waldemar Sługocki: Bezpieczeństwo 
narodowe jest na politologii.)
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(podsekretarz stanu B. Grabski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Panie Senatorze, tak jak nadmieniłem wcześniej, 
za politykę kadrową odpowiada minister obrony na-
rodowej. Za dobór właściwych osób na stanowiska 
czy to prezesa, czy wiceprezesów agencji – również.

(Senator Mieczysław Augustyn: Cała Polska sły-
szała…)

No dobrze, oczywiście. I w ustawie o Agencji 
Mienia Wojskowego są określone wymogi, które mu-
szą spełniać te osoby, żeby zostało im powierzone 
stanowisko prezesa bądź wiceprezesa Agencji Mienia 
Wojskowego, podobnie jak w przypadku dyrektorów 
oddziałów regionalnych.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z konkursami, to 
pragnę jeszcze raz przypomnieć art. 123 poprzedniej 
ustawy, który mówił o tym, że po połączeniu pierw-
szych prezesów Agencji Mienia Wojskowego powołu-
je bez konkursu na okres 3 lat minister obrony naro-
dowej. I tak się stało. Pan minister Siemoniak powołał 
prezesa i wiceprezesów Agencji Mienia Wojskowego 
pod koniec 2015 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, w art. 22 ustawy jest taki za-
pis, że nabór kandydatów na wolne stanowiska jest 
otwarty i konkurencyjny. Państwo wprowadzacie 
teraz w ustawie dodatkowy art. 27a, który nie sto-
suje się do art. 22, bo tu jest mowa o tym, że nie 
stosuje się tej zasady w odniesieniu do prezesów 
agencji, dyrektorów oddziałów, zastępców, a tak-
że do osób zajmujących kierownicze stanowiska 
w biurze agencji. W przypadku tych osób nie będą 
przeprowadzane konkursy, podczas gdy w pozosta-
łych przypadkach będą przeprowadzane konkur-
sy. No, rozumiem, że konkursy na wszystkie inne 
miejsca pracy będą. Czy nie wydaje się panu, że to 
jest jakaś fikcja? Jeżeli likwidujemy konkursy na 
najważniejsze stanowiska, to przecież jasne jest, 
że ci szefowie i tak będą chcieli powołać pracow-
ników, którzy będą w stanie, powiedzmy, sprostać 
wyznaczonym przez nich zadaniom. 

Czy w takim razie to, że likwidujecie konkur-
sy tylko na te stanowiska, a nie na wszystkie, nie 
jest fikcją? Dlaczego nie zlikwidujecie również 
konkursów na te wszystkie pozostałe stanowiska? 
Dziękuję.

Ale kończyłem również prawo, dwa fakultety, 
i jeszcze podyplomowe studia… Ale to już tytułem 
dygresji.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje, które są wymaga-
ne na stanowisku dyrektora oddziału regionalne-
go Agencji Mienia Wojskowego czy też wcześniej 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, to są to głów-
nie kwestie związane z nabywaniem, planowaniem 
nieruchomości… I tego rodzaju wykształcenie jest 
często niezbędne. Dlatego nie było tutaj zarzutu co 
do wykształcenia, ale kwestii przygotowania w tym 
zakresie.

Jeżeli chodzi o drugą część pytania pana se-
natora, dotyczącą tego, czy nie mam obaw, że 
w przyszłości mogą być jakieś nieprawidłowości, 
to nie, nie mam takich obaw. Mówię szczerze, bo 
wiem, że… Zresztą sam byłem w 2007 r. preze-
sem Agencji Mienia Wojskowego. Staraliśmy się 
– i staramy się cały czas – żeby dobór tych osób 
był jak najbardziej przejrzysty. One muszą spełniać 
wymogi dotyczące kwalifikacji, które są określo-
ne w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, bo 
chodzi o to, żeby to były najlepsze osoby na dane 
stanowiska.

(Senator Mieczysław Augustyn: Słyszeliśmy.)
A co do przykładu podanego przez pana senatora 

to niestety nie mogę się do niego odnieść, bo nie znam 
tej sytuacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Mam troszkę podobne pytanie. Zresztą zada-
wałem je już panu senatorowi sprawozdawcy. Nie 
da się ukryć, że procedury konkursowe zawierały 
furtki – dotyczy to też ustawy, o czym mówił pan 
minister przed chwilą – które sprawiały, że nie za-
wsze osoby z najlepszymi kwalifikacjami na rynku 
obejmowały funkcje w agencjach. Tyle tylko, że nie 
znajduję w tej ustawie żadnego zapisu, który by temu 
przeciwdziałał. Pan minister coś krytykuje, ale teraz 
bardzo proszę, żeby pan powiedział, jak pan chce 
to zmienić.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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zawierania umów z jednostkami podległymi i nadzo-
rowanymi na świadczenie usług budowlanych – wy-
konuje je spółka Sinevia i ona musi zawrzeć umowy. 
To po pierwsze. A druga sprawa to kwestie związane 
z obrotem specjalnym i kwestie zbycia. Nie chcę już 
wchodzić w szczegóły, ale też ze względów czaso-
wych w tym zakresie ustawa ta jest bardzo pilna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pozwoli pan, że trochę umoralnię, jeśli pan się nie 

obrazi. Bo po tym, jak pan nas tutaj zaciekawił perso-
naliami wynikłymi z poprzedniej kadencji, można by 
to skwitować pytaniem – i to jest moje pytanie – jak 
pan ocenia tego rodzaju stwierdzenie czy porzekadło: 
źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie 
dostrzegasz. Mówię to w kontekście pierwszej afery 
personalnej, związanej z panem Hofmanem, który 
natychmiast po wygraniu wyborów został mianowany 
politycznym posłańcem w koncernie, zresztą po 3 
dniach zrezygnował za szkodą tego koncernu. Jak 
pan to ocenia?

I drugie pytanie. Powiada pan, że to jest najlep-
sze rozwiązanie, czyli rezygnacja z tego, co było, 
ze wszystkiego. A przecież na świecie występują 
takie pojęcia, jak konkurs, który oczywiście jest 
trudnością, bo ktoś musi się do czegoś przygotować, 
chociażby w obliczu tendencyjnej komisji… Ale są 
jeszcze ogłoszenia publiczne o poszukiwaniu, są jesz-
cze zlecenia dla firm poszukujących, szukających 
najlepszych biznesmenów, fachowców. Czemu z tych 
narzędzi nie korzystacie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, w tym wypadku ze względu na 

specyfikę Agencji Mienia Wojskowego, która obraca 
miliardowym majątkiem, zastosowanie tego rodzaju 
rozwiązań nie wydaje się optymalne. Minister obrony 
narodowej musi mieć pełne zaufanie i ta osoba musi 
być poddana wielokrotnym sprawdzeniom przez od-
powiednie służby, czy daje rękojmię wykonywania 
zadań związanych z danym stanowiskiem. Tutaj te 
wymogi określone formalnie… Ta osoba musi mieć 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, to rzeczywiście dotyczy tylko 

stanowisk kierowniczych. Uznajemy ciągłość funk-
cjonowania Agencji Mienia Wojskowego i nie chcemy 
spowodować żadnego zachwiania. Naszym zdaniem 
zachowanie dotychczasowej polityki zatrudnienia 
i pewność, że te osoby, które są zatrudnione… No, 
z niektórymi osobami na pewno nowe kierownictwo 
się pożegna, ale co do zasady myślę, że to rozwiązanie 
jest właściwe. Dziękuję

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Trochę w nawiąza-

niu do wystąpienia przewodniczącego komisji, pana 
senatora Rusieckiego, pragnę przypomnieć art. 34 
Regulaminu Senatu, który mówi, że projekt porząd-
ku ustala marszałek Senatu, przy czym do porządku 
obrad mogą być wniesione jedynie sprawy znane se-
natorom z druków rozdanych nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem, co w tym wypadku nie miało 
miejsca. W wyjątkowych przypadkach może nastąpić, 
za zgodą Senatu, skrócenie tego terminu. I taka zgoda 
nastąpiła, a mój szanowny kolega, pan przewodniczą-
cy Rusiecki, najwyraźniej proroczo przewidział, że 
tak będzie. Tak więc regulamin nie został złamany.

Proszę mi jednak wyjaśnić, bo przy całym szacun-
ku dla mojego kolegi, pana senatora Ślusarza, jego od-
powiedź nie do końca mnie usatysfakcjonowała, jakie 
są realne przyczyny takiej pilności postępowania. Bo 
przy całym szacunku dla armii i specyfiki działania 
Ministerstwa Obrony Narodowej ja przyczyny takiej 
pilności nie znajduję. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, tak jak powiedział pan senator 

sprawozdawca, po pierwsze, chodzi o konieczność 
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(podsekretarz stanu B. Grabski) babami i bardzo się tym chwalił, mówił, że to jest tak 
naprawdę początek jego drogi na szczyty, uważam za 
słaby argument i za słaby przykład.

Czy nie zdarzy się tak samo w tej agencji, o której 
pan mówi, gdzie wymagane jest potwierdzenie bez-
pieczeństwa, gdzie odpowiednie służby mają spraw-
dzić człowieka i najprawdopodobniej go sprawdzą, 
gdzie będzie on miał być może dostęp do ważnych 
dokumentów, również tajnych? Czy jego kompetencje 
będą na tyle duże, że będzie mógł on zarządzać tym 
wielomiliardowym majątkiem, o którym pan mówi? 
Czy nie zdarzą się takie sytuacje, jak w PGNiG?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Nie mam takiej obawy, Panie Senatorze. Sprawuję 

też nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego i będę 
się starał – mogę o tym zapewnić – żeby dobór ludzi 
na te stanowiska był jak najbardziej właściwy i wy-
brane zostały osoby dające rękojmię wykonywania 
powierzonych obowiązków.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A tak przy okazji to 
gdzie jest ten kebab?)

(Senator Grzegorz Napieralski: W Inowrocławiu.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, bardzo proszę o ciszę.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja czytałem pana pismo z wnio-

skiem o wprowadzenie tej ustawy do porządku ob-
rad bieżącego posiedzenia. To jest oczywiście tryb 
ekstraordynaryjny, wczoraj uchwalił tę ustawę Sejm, 
dzisiaj ma ją uchwalić Senat. W tym piśmie nie ma 
żadnych przesłanek, które by wyjaśniały pilność prac 
nad tą ustawą. Ale ponieważ pan powiedział, że są 
takie przesłanki, proszę mi je przedstawić.

Jest choćby sprawa przetargu, o którym pan wspo-
mniał itd. Czy 2 tygodnie zwłoki, bo za 2 tygodnie jest 
posiedzenie Senatu, to był problem, to jest problem 
dla ministerstwa? Czy były takie sytuacje, w któ-
rych 2 tygodnie zwłoki powodowały w ministerstwie 
jakieś straty dotyczące przetargu na kupno albo na 
sprzedaż? Pytam o to, bo wydaje mi się, że ta usta-
wa przewiduje, jak pan napisał, jak wynika z tego, 
co wiem, uproszczoną procedurę sprzedaży mienia 

też poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów 
z określoną klauzulą i to poświadczenie dają odpo-
wiednie służby.

Do pierwszej wypowiedzi pana senatora i pyta-
nia dotyczącego pana Adama Hofmana ciężko mi 
jest się odnieść, bo nie śledzę przebiegu jego kariery 
zawodowej.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Ministrze…)

(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, pomyliłem 
nazwisko, a nie chciałbym obciążać pana Hofmana 
złą opinią. Tu chodziło o pana Kamińskiego.)

To też ciężko...
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam pana 

Hofmana i pana, że wprowadziłem w błąd.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, że już udzielił pan odpowiedzi, Panie 

Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Grzegorz Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że skończyli-

śmy podobne studia, bo to są naprawdę dobre studia...
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie przesadzajcie!)
…i dają duże kompetencje.
W każdym razie ja mam takie pytanie. Ja zgadzam 

się z pana wypowiedzią dotycząca zaufania mini-
stra, bo to jest faktycznie bardzo poważna agencja. 
Zgadzam się również z tym, że wiceministrowie, 3 
osoby, które są najbliższe w pracy każdemu mini-
strowi, szczególnie w przypadku ministra obrony 
narodowej, muszą być osobami, do których on będzie 
miał zaufanie.

Ale jeszcze raz zadaję panu pytanie, teraz z do-
kładnym przykładem, bo pan się nie potrafił… Czy 
nie boi się pan, że dojdzie do takiej oto sytuacji, jaka 
powstała w spółce bardzo istotnej, strategicznej dla 
polskiego przemysłu i bezpieczeństwa narodowego, 
czyli PGNiG, że pan Maciej Szota, młody człowiek, 
były radny Prawa i Sprawiedliwości, związany rów-
nież z Solidarną Polską, nagle zostaje wicedyrekto-
rem całego działu, departamentu do spraw rozwoju 
i badań? Proszę zwrócić uwagę: strategiczna spółka, 
nie powiemy tutaj, że nie jest to istotna spółka, jeżeli 
chodzi o naszą gospodarkę i nasze bezpieczeństwo, 
i nagle pojawia się taki człowiek. Wie pan, samo 
zaufanie… Być może prezes ma do tego człowieka 
zaufanie, ale wie pan, samo zaufanie i kompetencje 
wynikające z tego, że człowiek prowadził bar z ke-
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(senator B. Borusewicz) Powiedział pan też o nieodpłatnym przekazaniu 
i zbyciu sprzętu, o tym, że cel jest taki, by skrócić czas 
i żeby nie zarabiali na tym inni, żeby to się odbywało 
bez pośredników. Mnie w takim razie interesuje tyl-
ko to: jeżeli to ma być takie tempo, to w jaki sposób 
będzie kontrolowana cena zbycia? I obawiam się o to, 
czy czasami pan prokurator Ziobro nie będzie miał 
tutaj dużo do powiedzenia. Bo jeżeli to przekaza-
nie lub zbycie w takim tempie i w taki sposób ma 
się odbywać, to ktoś to musi kontrolować. Jeżeli nie 
prokurator Ziobro, to kto? Kto to będzie kontrolował? 
Kto to będzie sprawdzał? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, tu akurat nie ma takiego niebez-

pieczeństwa, o którym pan mówi. Tu chodzi o wielo-
letnie z reguły umowy i w przypadku tego sprzętu, 
przejmowania go z jednostek wojskowych – bo mó-
wimy o sprzęcie zbędnym – określone są kategorie 
i powoływane są komisje, które będą dokonywać 
sprawdzenia tego sprzętu. Chodzi również o to, żeby 
polski przemysł, spółki działające pod Polską Grupą 
Zbrojeniową mogły uzdatniać ten przemysł, moder-
nizować, a także żeby sprzęt schodzący z jednostek 
mógł być zbywany za optymalną cenę.

Jeżeli chodzi o kontrakty międzynarodowe, to 
cena jest określana również z uwzględnieniem wia-
rygodności sprzedającego i jego stanu. Tak że tutaj 
nie ma takich ryzyk, o jakich mówił pan senator. Ale 
oczywiście odpowiednie służby – Centralne Biuro 
Antykorupcyjne czy też prokuratura – będą miały 
w to wgląd, jeżeliby zachodziły podejrzenia złamania 
przepisów prawa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja już nie będę wracał do kwestii 

pana Misiewicza, choć pan użył tutaj sformułowania: 
pan minister Macierewicz daje rękojmię. Otóż według 
pani premier – nie. I musiał on Misiewicza odwołać, 
bo nie daje rękojmi. Ale zostawiam to.

Chciałbym zapytać, czy były jakieś przypadki – 
jeśli tak, to ile ich było – że dotychczasowi pracow-
nicy, kierownicy agencji, naruszyli prawo, zostali 

wojskowego. Dotyczy to także uzbrojenia, amunicji 
i sprzętu. Czy w związku z tym są jakieś przesłan-
ki, które powodują konieczność występowania przez 
pana z pismem o natychmiastowe rozpatrzenie tej 
ustawy?

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie…)
Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie znalazł swoje 

miejsce młody zdolny człowiek, który pracował przy 
ministrze, pan Misiewicz? Czy w tej chwili nadal jest 
w jakiejś spółce, czy został skierowany na inny odci-
nek? Prosiłbym o informację na ten temat. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przejął kebab.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, ale to pytanie…
(Senator Marek Borowski: To tak przy okazji.)
…nie dotyczy rozpatrywanego przez nas punktu.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o obrót bronią, to 

jest on ściśle regulowany, kontrolowany i szczegółowo 
ewidencjonowany.

Jeżeli chodzi o tryb, rzeczywiście pilny tryb pro-
cedowania nad tą ustawą, nad zmianą ustawy, wynika 
on z poddawanego obecnie procedowaniu kontraktu, 
wielusetmilionowego kontraktu na sprzedaż zbędne-
go mienia wojskowego. To jest jedno.

I druga sprawa. W artykule mówiącym o remon-
tach i robotach budowlanych chodzi również o spółkę 
Sinevia, która w najbliższym czasie musi – to już 
jest, że tak powiem, wymagane – zawrzeć umowę 
z Ministerstwem Obrony Narodowej na pilne prace 
budowlane związane z infrastrukturą wojskową.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, wrócę do tego, co pan marszałek 

przed chwilą powiedział, do sprawy tego superek-
spresowego trybu uchwalania ustawy: wczoraj Sejm, 
dzisiaj Senat. Czyli mam rozumieć, że państwo za-
kładacie, iż pan prezydent, który też jeszcze musi 
ustawę podpisać, zrobi to również w takim tempie? 
My w takim razie będziemy to obserwować.
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(senator M. Augustyn) nym stanowisku pojawi się człowiek bez kompetencji, 
który nie gwarantuje tego wszystkiego, o czym pan 
dzisiaj mówił, odpowiadając na pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Oczywiście, Panie Senatorze. No, każdy ponosi 

odpowiedzialność za dokonywane wybory. Jeżeli 
rekomenduje się osoby… Zdarzają się oczywiście 
różne sytuacje, jak pan sam dobrze wie. Ciężko jest, 
że tak powiem, głowę położyć za jakąś osobę, ale… 
Oczywiście ludzie się zmieniają, ale informacje, które 
były znane w trakcie podejmowania decyzji o wyzna-
czeniu na dane stanowisko, powinny być na tyle jasne 
i czytelne, żeby dany wybór się bronił.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie panu mi-

nistrowi? Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Mieczysława Augustyna.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tą ustawę rozpatrujemy w bardzo szczególnych 

okolicznościach. Polska jest poruszona kwestią 
Misiewiczów, PiS-iewiczów, tworzone są listy sta-
nowisk, które objęte zostały przez ludzi nieposia-
dających właściwych kompetencji z nadania Prawa 
i Sprawiedliwości. Trzeba przyznać, że to jest wy-
jątkowy przejaw arogancji. Państwo używaliście kie-
dyś tego sformułowania. To jest wyjątkowy przejaw 
arogancji władzy, że w takich okolicznościach, kiedy 
nawet pani premier musi interweniować i przymu-
szać ministra, by wycofał się ze skandalicznej decy-
zji o nominacji swojego bliskiego współpracownika 
na wysokie funkcje bez odpowiednich kwalifikacji, 
przedstawiacie państwo ustawę, która pozwala temu 
samemu ministrowi robić takie rzeczy bez najmniej-
szego problemu. To zastanawiające, bo wydawałoby 

zwolnieni dyscyplinarnie, toczą się wobec nich postę-
powania karne czy inne. Bo rozumiem, że jest potrze-
ba wymiany, a skoro tak, to rozumiem, że źle się tam 
działo. Jeżeli źle się działo, to co się źle działo? Kto 
to stwierdził i jakie z tego wynikły konsekwencje?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, zmiany w większości już, że 

tak powiem, nastąpiły. Ta procedowana nowelizacja 
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego ma usprawnić 
z jednej strony proces zarządzania, a z drugiej, tak 
jak wspominałem już wcześniej, proces wyboru naj-
lepszych kandydatów.

Jeżeli chodzi o drugą część pańskiego pytania, 
to postaram się zdobyć taką informację i przekazać 
panu senatorowi.

(Senator Marek Borowski: Na piśmie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: To na piśmie.)
Tak, tak, oczywiście.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Ministrze, mam do pana takie pytanie. 

Patrząc na pana karierę zawodową i naukową, moż-
na stwierdzić, że jest pan dobrym przykładem tego, 
o czym pan powiedział, czyli posiadania zaufania mi-
nistra obrony narodowej i człowieka kompetentnego. 
Bo i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, i Kancelaria 
Prezydenta, i pana studia podyplomowe, 2 kierunki 
studiów pokazują, że ma pan wykształcenie, doświad-
czenie. Obejmuje pan funkcję wiceministra. I teraz, 
kiedy patrzę na pana doświadczenie… To, co mówię, 
nie jest złośliwe, żeby było jasne. A więc kiedy teraz 
patrzę na pana doświadczenie, na to, co pan w życiu 
osiągnął i funkcję, którą pan dzisiaj sprawuje… Czy 
może mi pan odpowiedzieć na takie pytanie: czy gdy-
by zdarzyła się podobna sytuacja jak ta w PGNiG, 
którą przywołałem dzisiaj – bo pan, jak rozumiem, 
odpowiada za tę część, czyli za agencję – to czy jest 
pan gotowy wtedy wyciągnąć takie konsekwencje 
również wobec siebie i powiedzieć, że poda się pan 
do dymisji? Chodzi o sytuację, kiedy na bardzo waż-
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(senator M. Augustyn) do każdego, kto tu wejdzie i odpowie rzeczowo na 
pytanie… Była furtka w konkursach – zatrzaskuje-
my. Były możliwości odstępowania od odpowiednich 
wymogów – koniec z tym. My do tego nie dopuścimy. 
Wprowadziliście kilkadziesiąt osób z pogwałceniem 
zasad przede wszystkim, nazwijmy to, etycznych, nie 
prawnych, a my absolutnie sobie na to nie będziemy 
pozwalać. Tymczasem, jak mówię, jest zupełnie od-
wrotnie. To jest żenujące, to jest hipokryzja, to, proszę 
państwa, nie powinno mieć miejsca.

Oczekuję, Panie Ministrze, że będzie refleksja 
w rządzie. Skoro było możliwe to, żeby po aferze 
Misiewicza… pod presją opinii publicznej trzeba się 
było wycofać z tych skandalicznych decyzji. Myślę, 
że przyjdzie czas na refleksję systemową, na to, by 
wycofać się z tego trybu, który od lat pozwalał nagi-
nać prawo po to, żeby umieszczać swoich. Skończcie 
z tym, a już na pewno nie pogłębiajcie tej patologii. 
O to apeluję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Minister, który nie miał być ministrem, uzyskuje 

uprawnienia, pełnię władzy w bardzo ważnym mi-
nisterstwie. Dlaczego nie miał nim być? Dlaczego 
nim został? Tego wątku nie będę rozwijał, bo pewno 
można by na ten temat dużo powiedzieć.

Minister uzyskał przywileje… Pamiętacie pań-
stwo, jak poprzednio dyskutowaliśmy na temat in-
nych ustaw i na temat chociażby stanowisk i awansów 
w wojsku. Pamiętam, że sierżant może zajmować 
stanowisko, które jest przewidziane np. dla majora, 
dlatego że była mowa o 2+ i o tym, że można zaj-
mować wyższe stanowiska. Czyli pełnia władzy. No 
i teraz kolejną ustawą chcemy nadać panu ministrowi 
dalsze uprawnienia.

Pan minister powiedział o 3 kwestiach. Powiedział 
o wykonywaniu usług na rzecz ministra obrony naro-
dowej itd. Chodzi o tzw. in-house, o którym mówili-
śmy w samorządach; można też tak powiedzieć. I jest 
to pewnie słuszne. Skoro agencja wykonuje usługi 
na rzecz… To dlaczego nie miałaby ich wykonywać 
na rzecz ministra obrony narodowej i dlaczego nie 
miałoby się to odbywać w ten sposób? Moim zdaniem 
jest to słuszne i trzeba powiedzieć, że jest to dobry 
kierunek. 

Kwestia zbywania i nieodpłatnego przekazywania 
sprzętu, skracania czasu, zbywania bez pośredników 
i tego jak negocjować itd. oczywiście zawsze będzie 
kwestią dyskusyjną. Pewno jest tak, że jak się coś 

się, sądząc po reakcji pani premier, po państwa re-
akcji, po państwa publicznych zapewnieniach, że co 
jak co, ale taka ustawa się nie pojawi. Oczywiście 
zgodzę się z panem senatorem Ślusarzem, z panem 
ministrem, że Platforma też nie się ustrzegła patologii, 
tak samo jak wcześniej nie ustrzegł się tej patologii 
PiS i jak nie ustrzegło się SLD, ponieważ przepisy 
dotyczące konkursów są dziurawe jak rzeszoto i moż-
na je naciągać. I nie ma tam takich zastrzeżeń, które 
istnieją np. w ustawie o zamówieniach publicznych, że 
nie można mieć powiązań, że nie można mieć w tym 
interesu, że to ma być bezstronne. To nie jest tak, że 
trzeba wymyślać coś zupełnie nowego. Tymczasem 
państwo, którzy poszliście do rządu pod hasłem do-
brej zmiany, nie tylko chcecie skorzystać z tych fur-
tek – i korzystacie – ale i zamierzacie jeszcze szerzej 
je otworzyć, a nawet wręcz zafundować i postawić 
w tym miejscu bramę, żeby już bez przeszkód można 
było robić, co się chce, i umieszczać swoich, gdzie się 
tylko podoba. Ja w swoim okręgu obserwuję w agen-
cjach rolnych… Pan przewodniczący i sprawozdawca 
mówił, że będzie tak jak w innych agencjach. Nie daj 
Boże! To, co się wydarzyło u nas w agencjach rolnych, 
jest odbierane jako coś kuriozalnego i skandalicznego. 
Szefowa agencji nie przyszła na posiedzenie komisji 
i rady powiatu, ponieważ prawdopodobnie nie byłaby 
w stanie udźwignąć ciężaru odpowiedzialności, któ-
ry jej powierzono tylko dlatego, że ma odpowiednią 
legitymację.

Szanowni Państwo, to nie jest dobry pomysł, 
żeby… Skoro krytykujemy i jest w tym racja, Panie 
Senatorze, Panie Ministrze, to oczekiwane byłoby 
takie, że zmiana będzie dobra, a nie zła. I nie w tym 
rzecz, żeby wyłapać ileś tam patologii po 8 latach 
rządzenia, bo ja mogę powiedzieć, że… Mam tu tyl-
ko fragment listy, ale jeśli państwo chcecie, możemy 
położyć karty na stół: wy położycie 40 nazwisk, a my 
400, tylko że to się zdarzyło w 8 miesięcy, nie w 8 
lat, więc nie o to chodzi.

Jesteśmy w Senacie, zatem chyba przydałaby się 
tu taka refleksja, że idzie o państwo, idzie o kompe-
tencje, a zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o miliardo-
wy majątek, kiedy chodzi o ogromne przetargi… Ja 
uważam, że spośród 5, 6, 10 kandydatów o wysokich 
kwalifikacjach minister powinien wybrać tego, do 
którego ma zaufanie. Absolutnie. Nawet wtedy, kiedy 
legitymację ma… Bo często Platformie się zarzuca, że 
ktoś tam był z Platformy, ale też trzeba pamiętać, że 
w większości przypadków członkowie Platformy to są 
biznesmeni, to są menedżerowie, to są ludzie z wyż-
szym wykształceniem. Takie mamy korzenie, więc 
jest z czego wybierać. Czy zawsze z tego wybierano? 
Nie. I oczywiście trzeba temu było położyć kres. Ja 
bym, Panie Senatorze, sympatycznie uśmiechał się 
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(senator P. Florek) wszystkie stanowiska będą wymieniane, czy mogą 
być zachowane… czy tak, jak w Służbie Cywilnej, 
że niekoniecznie wszyscy… A to, czy będą wszy-
scy, czy nie będą… To już Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dała przykład, jak w jed-
nym dniu zostało wymienionych chyba 306 osób. 
Tak że skoro dajemy uprawnienia ministrowi obro-
ny narodowej, to pewnie on zadecyduje, czy to będą 
wszyscy, czy nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Miała być dobra zmiana. Ale czy to, co obser-

wujemy, jest właśnie realizacją tych zapowiedzi? 
Nie możecie ciągle odpowiadać na problemy, które 
wskazujemy, sprawy personalne, na zasadzie „a wy 
biliście murzynów”. Jeżeli były sprawy, do których 
mieliście, jako PiS, zastrzeżenia, to powinniście to 
poprawiać. A wy niszczycie system. Bo argument, 
że zasady konkursów nie zawsze były przestrzega-
ne, to nie jest argument za tym, żeby te konkursy 
w ogóle znieść. Trzeba poprawić te konkursy. Trzeba 
było je poprawić. Trzeba było zaostrzyć kryteria. Ale 
mówienie, że konkursy to było oszustwo… W świe-
tle sytuacji, w jakiej znalazł się prezes NIK, który 
zapewne naruszył zasadę konkursu, jest podejrzany 
o to, że naruszył zasadę konkursu, i zapewne poniesie 
za to odpowiedzialność… No, to pokazuje, że to, co 
mówicie, nie jest prawdą. Jeżeli nie ma żadnych zasad, 
jeżeli nie ma konkursów, to można robić wszystko. To 
znaczy można robić więcej, więcej manipulować niż 
wówczas, kiedy są konkursy, kiedy są jakieś zasady. 
Jeżeli są jakieś zasady, to chyba jest lepiej, niż jeżeli 
nie ma żadnych zasad.

Omawiana tu ustawa jest ustawą, która się mieści 
w głównym nurcie polityki personalnej PiS. Precz 
z konkursami! I hulaj dusza! Panie Ministrze, to jest 
pierwsza, zasadnicza sprawa. To jest druga podobna 
ustawa, bardzo ważna, którą zgłasza ministerstwo, 
druga, która dotyczy spraw personalnych. Poprzednio 
zaproponowaliście ustawę – ona także została prze-
głosowana w tej Izbie – że minister może mianować 
oficera na funkcję o 2 stopnie wyżej… Wcześniej, do 
momentu zmiany ustawy, stopień, który miał oficer 
pełniący funkcję, musiał się zgadzać z tą funkcją. 
I to była długa droga, aby dojść do takiej sytuacji. 
Tamta ustawa zburzyła tę zasadę, ponieważ można 
mianować oficera… o 2 stopnie wyżej. Albo i więcej. 
No, wiem, kto to dopisał, poznaję styl.

szybko zbywa, to trzeba to tanio zbyć, więc rzeczy-
wiście zawsze będą się pojawiały w tym przypadku 
problemy. 

Ale ta ustawa ma właściwie jeden zasadniczy 
cel, jest kolejną ustawą kadrową – chodzi o to, żeby 
zmienić prezesów, zastępców. Pewno moglibyśmy 
wymienić kilka takich ustaw, które do tej pory tutaj 
uchwaliliśmy. No, pewno ustawa o służbie cywilnej. 
Pamiętacie państwo: mniej więcej 1 tysiąc 600 stano-
wisk. Gdybyśmy tak podsumowali wszystkie agencje 
po kolei, to tych stanowisk by się zrobiło – nie wiem 
– już ileś tysięcy, trzeba byłoby to policzyć. No i co się 
stanie? Stanie się to, że pewno po jakimś czasie będą 
kolejne wybory, będą zmiany. Nikt nie rządzi zbyt 
długo, może to być 1 kadencja, 2 kadencje, a potem 
oczywiście – trzeba się tego spodziewać – nastąpią 
kolejne zmiany, bo skoro już ktoś otworzył furtkę, 
to pozostanie ona otwarta. W przypadku otwartych 
konkursów, które się odbywały, oczywiście trzeba 
spełnić wymagania, są 2–3 osoby, które się przedsta-
wia, wybiera; to wszystko trwa. Ta ustawa powoduje, 
że nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia 
doświadczenie, wykształcenie. Oczywiście są też 
pewne wymogi – bo zostało to zapisane ustawowo – 
które trzeba spełnić, jeżeli chodzi o tę ustawę, ale tego 
specjalnie nie bierze się już pod uwagę, a kompetencje 
powinny być najważniejsze. Co mnie najbardziej boli? 
To, że konkursy będą przeprowadzane w przypadku 
niższych stanowisk, które nie mają wielkiego zna-
czenia, bo przecież dyrektor oddziału, szef agencji 
itd. znają swoich pracowników, wiedzą… A muszą 
przeprowadzać konkursy na te stanowiska.

Uważam, że jest to kolejna ustawa kadrowa, która 
zaburza przede wszystkim funkcjonowanie zarządów, 
bo na każdym kroku moglibyśmy wymieniać, gdzie to 
miało miejsce. Jest to zły kierunek, niedobry. Jestem 
przekonany, że jak się już tak to prawo popsuje, to po 
kolejnych wyborach będzie trudno wprowadzić zmia-
ny i pójść w drugim kierunku. Pewno ta wymiana 
kadry, nieraz całkiem niesłuszna… Bo uważam, że 
to, że ktoś jest w Prawie i Sprawiedliwość czy w innej 
partii, nie znaczy, że on jest tak naznaczony, że nie 
może zajmować jakichś wysokich stanowisk. Jeżeli 
ma kompetencje do tego, to niech je zajmuje. Jeżeli 
nie ma – mówiliśmy o tych Misiewiczach – kompe-
tencji, jeżeli nie zdał egzaminu państwowego, żeby 
zasiadać w spółkach Skarbu Państwa… A nie jest 
to tylko kurs, żeby mieć takie uprawnienia, trzeba 
jeszcze, jak pamiętamy, zdać egzamin, który nie jest 
łatwy. To jest całkiem inna sprawa. Tak że jeżeli ktoś 
ma kompetencje, to oczywiście, niech zajmuje… Ale 
w tej chwili widać, że kolejna ustawa, kolejna otwarta 
furtka, żeby można było mianować na te stanowi-
ska… Nie jestem tylko pewien, czy teraz z automatu 
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(senator B. Borusewicz) także na politykę zagraniczną, a od oceny funkcjo-
nowania tego ministerstwa zależy również ocena po-
lityki Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
I pan senator Rafał Ślusarz. Proszę bardzo.

Senator Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zabieram głos tylko w kontekście wypowiedzi, 

które pojawiły się w dyskusji, bo odnoszę wraże-
nie, że moje wystąpienie jako sprawozdawcy zosta-
ło troszkę sformatowane przez dyskutantów, a nie 
chciałbym, żeby tak zostało odebrane i zapamiętane.

W moim wystąpieniu nie skorzystałem z łatwej 
drogi krytykowania Platformy – mogą państwo spraw-
dzić stenogram – i budowania takiego oto wniosku, 
że skoro Platforma robiła źle, to my też możemy robić 
źle. Próbowałem państwa przekonać, że te rozwiąza-
nia są po prostu obiektywnie dobre. I ubolewam, że 
nie doszli państwo do refleksji, że być może w Agencji 
Mienia Wojskowego warto zrezygnować z konkursów 
i warto, żeby to ludzie byli powoływani przez mini-
stra obrony narodowej – w kontekście tego, o czym 
przed chwilą mówił pan marszałek i co, wydaje mi się, 
zrozumiał pan senator Napieralski, ale czego nie zro-
zumiał pan senator Fedorowicz. Tej refleksji w ogóle 
w tym momencie nie było.

A drugi zarzut, dotyczący hipokryzji, jest dotkli-
wy, ale, myślę, nie jest sprawiedliwy. Sam pan senator 
Augustyn powiedział, że organizowane były konkur-
sy, a wygrywali zaufani ludzie. To chyba czystsza jest 
sytuacja, że nie ma konkursów i przychodzą ludzie, 
którzy są wyznaczeni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 

ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
Czy pan minister pragnie jeszcze zabrać głos, czy 

już nie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski: Dziękuję bardzo.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Wysoka Izbo, w dniu 5 października 2016 r. czło-
nek Rady Polityki Pieniężnej, pan Marek Chrzanowski 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zgodnie z usta-

I omawiana dziś ustawa jest drugą podobną usta-
wą. Taka jest główna zasada tej ustawy. Reszta jest 
pewną zasłoną dymną, jest zasłoną dymną.

Ja chcę powiedzieć, że to, co się stało symbolem 
w ministerstwie i co stało się też symbolem polityki 
personalnej PiS, czyli sprawa pana Misiewicza, to jest 
przede wszystkim wasza odpowiedzialność, nie tego 
młodego człowieka, tego młodego człowieka, które-
mu się zakręciło w głowie. Ale wy go mianowaliście, 
minister go mianował na coraz ważniejsze funkcje. 
I to wy jesteście, i ministrowie – także pan, bo jest pan 
w kierownictwie ministerstwa – odpowiedzialni za to, 
że ten młody człowiek, przed którym była kariera, jest 
w tej chwili symbolem nie dobrej kariery, nie dobrej 
ścieżki kariery, ale nagannej ścieżki. To nie jest jego 
odpowiedzialność, to jest wasza odpowiedzialność.

Ustawa rozluźnia także sprawę zbycia sprzętu woj-
skowego, amunicji, broni. Rozluźnia. Otóż minister 
może dokonywać decyzji jednoosobowo. Oczywiście 
minister odpowiadał za wszystko, ale minister nie 
decydował jednoosobowo, komu sprzedać i na jakich 
warunkach. Ja bym zrozumiał to, jeżeli chcielibyśmy, 
chcielibyście, załóżmy, sprzedać broń dla Ukrainy, 
dla Kurdów. Ale jeżeli sądzicie, że tego typu dyskre-
cjonalne decyzje nie dostaną się do opinii publicznej 
i to ułatwi decyzje ważne z punktu widzenia politycz-
nego, to przecież się mylicie. Jeżeli się komukolwiek 
sprzedaje broń, nie kilka sztuk, to wywiady o tym się 
dowiadują. I takie przykłady są. Po co więc usuwać 
te procedury, które były i są do dzisiaj, a dotyczą 
nie przetargów, ale zbywania mienia Agencji Mienia 
Wojskowego, bo to przede wszystkim jest broń i amu-
nicja, to jest także sprzęt… Pan minister nie wyjaśnił 
więc dokładnie, o co chodzi. Oczywiście my mo-
glibyśmy zaproponować utajnienie obrad, tak żeby 
pan minister miał możliwość przekazania nam tej 
informacji, ale tego nie zrobimy. Ale ja nie rozumiem, 
naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. W tym stanie 
prawnym, jaki był, można było ten sprzęt zbywać. 
I po co minister chce decydować osobiście o tego 
typu kontraktach? No, może to dobrze, że bierze na 
siebie osobistą odpowiedzialność. Bo bierze na sie-
bie osobistą odpowiedzialność za to, gdzie ten sprzęt 
idzie, w jakie rejony, czy nie w rejony konfliktów, czy 
nie dostaje się do rąk niepowołanych, terrorystów, do 
rąk mafii… Takie sytuacje przy sprzedaży sprzętu 
wojskowego po byłym Układzie Warszawskim się 
zdarzały.

Panie Ministrze, to jest zła ustawa. Idziecie w bar-
dzo złym kierunku. W ogóle rząd PiS idzie w złym 
kierunku. A na czele, jeśli chodzi o ten zły kierunek, 
kroczy kierownictwo waszego ministerstwa. Przykro 
mi o tym mówić, dlatego że to jest bardzo ważne 
ministerstwo. To jest ministerstwo, które ma wpływ 
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Przewodniczący?

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku, oczywiście pan doktor 

Chrzanowski uczestniczył w posiedzeniu komisji, 
o czym powiedziałem, przedstawiając sprawozdanie. 
Przy okazji chciałbym serdecznie przywitać pana 
doktora, który jest dziś obecny i przysłuchuje się na-
szej debacie.

Pan doktor jasno przedstawił powody rezygnacji. 
To są powody osobiste. Nikt z senatorów, członków 
komisji nie uważał za stosowne, aby dopytywać się 
o szczegóły. Pan marszałek uważa to za stosowne. 
W tej sytuacji nie jestem w stanie panu marszałkowi 
udzielić odpowiedzi, która w moim rozumieniu by-
łaby niestosowna.

Czy to wyczerpuje odpowiedź na pańskie pytanie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, ja pro-

siłem o kalendarium zdarzeń.)
Aha, jeszcze to, w jakim miejscu jesteśmy. Tak.
Jesteśmy dokładnie w takim punkcie, że komisja 

sporządziła opinię po wniosku, który wpłynął. Ten 
wniosek nie został wycofany, pan doktor Chrzanowski 
podtrzymał swoją wolę rezygnacji. W związku z tym, 
zgodnie z regulaminem, komisja zaopiniowała ten 
wniosek pozytywnie, szanując stanowisko pana dok-
tora Chrzanowskiego i jego osobistą wolę złożenia 
rezygnacji z tak ważnej państwowej funkcji. Dlatego 
też komisja zaproponowała Senatowi niezwłoczne 
podjęcie decyzji w tej kwestii.

Odpowiadając na pytanie pana marszałka, po-
wiem, że jesteśmy dokładnie w takim punkcie, że 
właśnie teraz możemy podjąć decyzję o odwołaniu 
pana doktora Chrzanowskiego zgodnie z jego wolą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Przyzna pan, Panie Przewodniczący, Panie 

Senatorze Sprawozdawco i Panie Członku władz PiS, 
że sytuacja jest dość kuriozalna.

Przechodzę do pytania. Czy wobec osobistych 
problemów pana kandydata pytaliście państwo, czy 
nie należy mu udzielić jakiejś pomocy? Widzę, że 
jest pan zdrowy, przynajmniej zewnętrznie, ale być 
może ma pan inne problemy. Dlatego pytam, czy nie 
należałoby udzielić jakiejś pomocy.

Drugie pytanie. Czy państwo zadawali pytanie 
o to, czy to jest już ostatnia decyzja? Bo może się 

wą o Narodowym Banku Polskim Senat w takim przy-
padku odwołuje powołanego członka rady. Wniosek 
marszałka Senatu w sprawie odwołania członka Rady 
Polityki Pieniężnej wraz z projektem uchwały Senatu 
w tej sprawie zawarty jest w druku nr 291. Wniosek 
ten marszałek Senatu skierował do Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Sprawozdanie komisji za-
warte jest w druku nr 291 O.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Grzegorza Biereckiego, o za-
branie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Komisja zebrała się wczoraj i zapoznała z przed-

stawionym wnioskiem pana doktora Chrzanowskiego. 
Pan doktor Chrzanowski uzasadnił swoją decyzję 
względami osobistymi. Nikt z senatorów nie zada-
wał pytań dotyczących szczegółów tych przyczyn 
osobistych.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie 
wniosek marszałka o odwołanie pana Chrzanowskiego 
z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Stanisław Kogut: Pytania są, Grzesiu.)
(Senator Grzegorz Bierecki: A, są pytania.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan marszałek Borusewicz i potem pan senator 
Rulewski.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, Panie Senatorze 

Bierecki, czy pan może przypomnieć kalendarium 
zdarzeń? Bo, zdaje się, pan, członek Rady Polityki 
Pieniężnej, już raz składał rezygnację, jak pamiętam, 
potem wycofywał, potem znowu itd. Czy mógłby pan 
przypomnieć mi kalendarium? Bo ja się kompletnie 
pogubiłem i nie wiem, w jakim jesteśmy miejscu. To 
po pierwsze.

Po drugie, czy może pan coś powiedzieć na temat 
przyczyn tej rezygnacji?

Po trzecie, czy pan, członek Rady Polityki 
Pieniężnej, był na posiedzeniu komisji? Zdaje się, że 
raz przedstawił nawet zwolnienie lekarskie, tak? Ja 
się w tym pogubiłem.
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(senator J. Rulewski) Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.
No, ja też uważam, że może aż tak wielkich słów 

używać nie trzeba. Do kompromitacji państwa pol-
skiego jeszcze daleko.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)
Jest parę innych przykładów z ostatnich miesięcy, 

w przypadku których można by było o tym mówić.
Nawiążę do odpowiedzi pana senatora na pytanie 

pana marszałka Borusewicza, bo nie była ona całkiem 
precyzyjna. Powiedział pan, że pan Chrzanowski po 
prostu złożył rezygnację ze względów osobistych 
i tyle, ale chciałbym to, że tak powiem, potwier-
dzić. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym, 
więc opieram się wyłącznie na doniesieniach praso-
wych. Przed wakacjami dowiedzieliśmy się, że pan 
Chrzanowski złożył wniosek o odwołanie, ale ten 
wniosek nie został rozpatrzony. Miała się nim zająć 
komisja, ale weszliśmy w okres wakacyjny i dowie-
działem się, że pan Chrzanowski wycofał ten wnio-
sek. Prosiłbym o potwierdzenie, czy rzeczywiście 
go wycofał, czy to jest tylko jakaś plotka. Czy my 
po prostu rozpatrujemy ten sam wniosek, który zo-
stał złożony w swoim czasie? Bo jeśli wycofał ten 
wniosek, a teraz złożył go ponownie, to przyzna pan 
senator, że zainteresowanie tym, co właściwie leży 
u podstaw takiej podwójnej decyzji, nie jest całkiem 
bezzasadne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, rozumiem, że to jest panów 

wspólne pytanie, bo pan senator Borowski w jakimś 
stopniu przejął pytanie pana marszałka Borusewicza.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, zadał wła-
sne pytanie.)

Powtórzył.
(Senator Bogdan Borusewicz: Marszałek Borowski 

zadał swoje własne pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę kontynuować, 

Panie Senatorze.)
Dziękuję bardzo.
Panowie ustalili już między sobą, kto jest autorem 

pytania, w związku z czym odpowiadam senatorowi 
Borowskiemu, że rozpatrujemy wniosek przekazany 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przez pana 
marszałka Karczewskiego w dniu 5 października 
w związku z rezygnacją złożoną przez pana doktora 
Chrzanowskiego, która także nosi datę 5 października 
2016 r. I ta pisemna rezygnacja nie zawiera motywów, 

spotkamy z kolejną, podjętą przez pana kandydata, 
członka rady.

Czy pan, który głosował i to przedstawia, bierze 
odpowiedzialność za to, że państwo naraziliście pań-
stwo polskie na śmieszność i na koszty wynikające 
z tych co najmniej 3 sprzecznych ze sobą decyzji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze?

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że do 2 spraw powinienem się odnieść. Po 

pierwsze, nie jestem członkiem władz PiS, nie jestem 
nawet członkiem tej partii, choć bardzo wspieram pro-
gram tej partii. W każdym razie nie widzę przyczy-
ny, dla której miałbym się angażować w aktywność 
partyjną. Nie ma takiej potrzeby. Wykonuję mandat 
senatora. Więc proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na 
pytania kierowane do kierownictwa partii. Zresztą 
jestem tu, występuję tu w charakterze sprawozdawcy 
komisji. To po pierwsze.

Po drugie, jeżeli chodzi o pańskie pytanie, czy trze-
ba udzielić pomocy itd., to powiem, że ja bym się, Panie 
Senatorze, powstrzymał od zadawania takich pytań, 
o to bym prosił, bo tu przekraczamy pewne granice, 
których przekraczanie chyba nie jest stosowne w tej 
Izbie. W tej Izbie powinniśmy przestrzegać pewnych 
zasad, tak uważam – chociażby z szacunku. To moja 
druga kadencja w tej Izbie i uważam, że powinniśmy 
raczej zachować powściągliwość. Jeśli ktoś mówi, że 
ma powody osobiste, to ma powody osobiste i kropka. 
I takie było też zresztą stanowisko członków komisji, 
przyjęte przecież jednogłośnie. Nikt na posiedzeniu 
komisji nie zadawał pytań o przyczyny osobiste. Panie 
Senatorze, jeżeli chodzi o wypowiedź o kompromitacji 
państwa polskiego itd., to są różne koleje losu. Życie nie 
ogranicza się tylko do pełnienia funkcji publicznych. 
Są różne wydarzenia, które sprawiają, że ścieżki ludz-
kiego życia biegną inaczej. I to nie jest kompromitacja 
państwa polskiego, to jest normalny bieg życia. I trzeba 
brać pod uwagę to, że tak jak się powołuje ludzi, którzy 
zasłużyli na powołanie do Rady Polityki Pieniężnej, tak 
też się ich odwołuje, jeśli przedstawiają ważne przyczy-
ny podjęcia takiej decyzji. I naszym obowiązkiem jako 
Senatu jest o tym zadecydować. Będziemy przecież 
głosowali w sprawie tego wniosku o odwołanie pana 
doktora Chrzanowskiego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan Marek Borowski. Proszę, Panie Senatorze.
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(senator G. Bierecki) Senator Grzegorz Bierecki:

Tak. Ja muszę panu senatorowi powiedzieć, że 
całe moje doświadczenie życiowe wskazuje na to, że 
względy osobiste są zmienne.

(Senator Marek Borowski: W ciągu miesiąca? No 
dobrze.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, unikajmy dyskusji, bo to nie jest właściwy 

moment.
Pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, Panie i Panowie Senatorowie, 

podzielam tu zdanie pana senatora Biereckiego, że 
w sprawy osobiste nie należy wnikać. Chociaż jeste-
śmy w wyższej izbie naszego parlamentu i jeśli trzeba 
by było, to pewnie byśmy utajnili te obrady, jeżeli 
miałoby to jakikolwiek wpływ na interes państwa. 
Ale podzielam zdanie, że w sprawy osobiste, choćby 
i zmieniające się w ciągu miesiąca, nie należy wnikać. 

W związku z tym zapytam najdelikatniej, jak to 
jest możliwe: czy motywy rezygnacji pana doktora 
czy docenta Chrzanowskiego – podobno są jeszcze 
jakieś wyjaśnienia co do jego rangi naukowej – i te 
względy w jakikolwiek sposób były powiązane z me-
rytoryczną stroną jego działalności w Radzie Polityki 
Pieniężnej? Tylko to mnie interesuje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dobrze. Dziękuję.
Tu trochę wyjdę poza sprawozdanie. Ja także za-

dawałem to pytanie, czy są jakieś względy, powo-
dy, które wynikałyby z działalności pana doktora 
w Radzie Polityki Pieniężnej. Pytałem o to prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 
Zapewnił mnie, że nie istnieją takie przyczyny, że 
praca pana doktora w Radzie Polityki Pieniężnej była 
nienaganna, zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi 
powierzonej mu funkcji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

nie zawiera uzasadnienia. Zresztą nie ma takiej po-
trzeby. Pan doktor nie musiał tego uzasadniać, nie-
mniej jednak, tak jak powiedziałem, sprawozdając 
posiedzenie komisji, uzasadnił to względami oso-
bistymi.

(Senator Marek Borowski: Przepraszam, Pani 
Marszałek, chciałbym dopytać, no bo…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze, pan jest człowiekiem wybitnie 
inteligentnym i na pewno zrozumiał pan pytanie. Ja 
pytam: czy poprzedni wniosek został wycofany?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Poprzedni wniosek, który był złożony, został wy-
cofany. Jest to przecież w protokole poprzedniego… 
poprzednich posiedzeń. Tak, nie rozpatrywaliśmy 
tego wniosku, w związku z czym komisja nie zaj-
mowała się tym. A 5 października wpłynął wniosek, 
który został skierowany do komisji i który…

(Senator Marek Borowski: Który? To powinien 
być osobisty…)

Tak więc, tak jak powiedziałem, precyzyjnie od-
powiadając panu senatorowi, rozpatrujemy wniosek 
z 5 października, który także 5 października został 
przekazany przez marszałka do komisji.

Senator Marek Borowski:

Ja rozumiem. Czy wobec tego nie wydaje się 
panu to jednak trochę dziwne i jeśli kierują panem 
Chrzanowskim względy osobiste, to one powinny być 
trwałe, a nie zmienne?

(Senator Waldemar Bonkowski: Może ustały…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Ale pewnie trudno jest to ocenić panu senatorowi 
sprawozdawcy.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ustały w pewnym 
momencie.)
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jest przecież wydarzeniem rzadkim w historii Rady 
Polityki Pieniężnej. Regulamin jasno przesądza, że 
rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. Pan doktor 
Chrzanowski, jeśli zechce, to odpowie, zgodnie ze 
swoją wolą, jednak nie musi udzielić odpowiedzi na 
takie pytanie. Regulamin nie wymaga tego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, delikatność delikatnością, 

kultura kulturą, ale… Ja podziwiam pana doktora 
Chrzanowskiego, że w sytuacji, kiedy media donoszą 
o problemach z autentycznością jego dociekań nauko-
wych, on rezygnuje. I myślę, że to powinno wzbudzać 
szacunek, jeżeli to jest rzeczywisty powód. Wydaje 
mi się, że dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta 
na jego korzyść czy jakoś odwrotnie wyjaśniona, tak 
to powinno wyglądać. Czy państwo odnosiliście się 
do tych enuncjacji medialnych na temat, o którym 
mówię?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Podczas posiedzenia komisji nie odnosiliśmy 

się do tego typu insynuacji medialnych. Pan doktor 
Chrzanowski, obecny tutaj, może potwierdzić tezę 
bądź zaprzeczyć tezie, że są jakichkolwiek dociekania 
w tej kwestii, odpowiedzieć, czy są jakieś dociekania, 
czy ktokolwiek to kwestionuje. Jednak z całą pewno-
ścią mogę panu senatorowi powiedzieć, że w trakcie 
posiedzenia komisji tego typu medialne dociekania, 
o których zresztą dowiedziałem się właśnie przed 
chwilą od pana senatora, bo nie słyszałem takich 
medialnych insynuacji. A więc nie zajmowaliśmy 
się tym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Przepraszam, że zapisałem pana niesłusznie do 

PiS. Rzeczywiście w PiS w większości mówią „tak, 
tak”, „nie, nie”, a wszystko, co inne, to pochodzi od 

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Bierecki, pan nie powinien wy-
suwać jakichś supozycji w stosunku do pytających, 
a pan to zrobił w stosunku do mnie.

Mówi pan o powodach osobistych. Powody oso-
biste mogą być różne: choroba, niechęć do dalszej 
pracy… Mogą być także powody związane z funk-
cjonowaniem na uczelni. Rozumiem, że pan tego nie 
dociekał. Ale ta sytuacja, która spowodowana jest 
rezygnacją i wycofaniem rezygnacji, musi wywoły-
wać pytania. I niech pan się nie dziwi, że takie pytania 
padają. Rozumiem, że nic więcej pan nie wie poza 
tym, co pan powiedział. 

W związku z tym ja, Pani Marszałek, chciałbym, 
by umożliwiono zadanie pytania obecnemu tutaj 
członkowi Rady Polityki Pieniężnej. Bo ja brałem 
udział w tym styczniowym głosowaniu i głosowałem 
z ufnością, że funkcję w Radzie Polityki Pieniężnej 
będzie pełnił przez całą swoją kadencję. Gdyby 
członek Rady Polityki Pieniężnej zechciał ujawnić 
te powody albo przynajmniej powiedzieć ogólnie, 
co to znaczy „powody osobiste”, to byłbym bardzo 
wdzięczny. Jeżeli nie, to nie będę zadawał więcej 
pytań.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, pan doktor Marek Chrzanowski 

jest na sali, więc za chwilę, kiedy skończy się tura py-
tań do senatora sprawozdawcy, będzie możliwość za-
dania mu pytania, a pan Marek Chrzanowski w miarę 
swoich możliwości odpowie na te pytania. Ale teraz 
zadajemy pytania panu senatorowi sprawozdawcy.

Senator Grzegorz Bierecki:
Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, po-

nieważ my, procedując nad powołaniem członka 
rady bądź odwołaniem, jesteśmy związani ramami 
regulaminu, który zobowiązuje nas do wysłucha-
nia kandydata bądź osoby, która składa rezygnację 
– tak mówi regulamin – i przedstawienia opinii co 
do wniosku o powołanie bądź odwołanie. Regulamin 
nie zobowiązuje ani komisji, ani Senatu do docie-
kania, jakież to przyczyny osobiste stoją za wnio-
skiem z rezygnacją. Wystarczające jest złożenie nawet 
samej rezygnacji, ta rezygnacja nie musiałaby być 
w ogóle uzasadniona. Przypomnę, że regulamin nie 
wymaga uzasadnienia dla rezygnacji. Rozumiem na-
turalną ludzką ciekawość, chęć dowiedzenia się, co 
tak naprawdę jest przyczyną, ale przypominam panu 
marszałkowi, że zarówno pan Chrzanowski nie ma 
obowiązku uzasadniania swojej rezygnacji, jak też 
my nie mamy obowiązku dopytywać, jakież to oso-
biste przyczyny leżą u podstaw tej rezygnacji, która 
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(senator J. Rulewski) Chrzanowskiego, obecnego tu na sali? Może pan by 
dokonał jakiejś oceny. Dlaczego takie pytania padają? 
Dziękuję.

(Senator Dorota Czudowska: Ciekawość.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie jest to rolą pana senatora sprawozdawcy, ale 

jeśli pan senator chce krótko odpowiedzieć…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie musi.)

Senator Grzegorz Bierecki:
Chętnie odpowiem na to pytanie poza tą salą, kie-

dy będę mógł używać innego języka.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jakiego?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania 

do pana senatora sprawozdawcy? Nie widzę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie.)
Pan marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jakiego języka chce pan używać 

poza tą salą? Rozumiem, że język polski wchodzi 
w grę.

(Głos z sali: Prywatnego.)

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie chciałbym, Panie Marszałku, mówić do pana 

ruskim słowem…
(Głos z sali: Na „s”.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę państwa, więcej pytań nie widzę.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy. Dziękuję 

bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania 

Senat może wezwać członka Rady Polityki Pieniężnej 
do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na 
pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-
tanie panu Markowi Chrzanowskiemu?

A może pan doktor Marek Chrzanowski chciałby 
w tym momencie zabrać głos?

(Członek Rady Polityki Pieniężnej Marek 
Chrzanowski: Jestem do dyspozycji.)

Do dyspozycji, jeśli będą pytania.
Czy są pytania do pana?
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
Zapraszam pana tutaj, Panie Doktorze.

diabła. Pan zaś raczej sprzyja tej końcówce, nie od-
powiada pan na pytania, do tego insynuuje właśnie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Ale wracam do pytania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę o pytanie. Naprawdę nie na miejscu…)
Wracam do pytania o te zmienne decyzje, które 

dotyczą – pan to chyba wie, chociaż jest pan prawie że 
debiutantem w Senacie – organu konstytucyjnego. To 
nie jest typowanie Misiewicza, Kamińskiego, którego 
po 3 dniach się odwołuje. Rada Polityki Pieniężnej 
służy stabilności, jak pan najlepiej wie, najważniej-
szego symbolu państwowości czy też czynnika pań-
stwowości, jakim jest obrót pieniądzem. I gdyby przy-
jąć pańską wersję, to oznaczałoby, że ta rada może 
co chwilę ulegać zmianie ze względów osobistych. 
Jeszcze raz pytam o odpowiedzialność. I czy prawdą 
jest, że poprzednia sprawa dotyczyła choroby, a teraz 
jest sprawa nowych ujawnionych okoliczności, zwią-
zanych z plagiatem pracy naukowej? Czy państwo, 
czy członkowie rady o to pytali?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Bierecki.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, członkowie 

komisji.)
Wydaje się, że pan senator Bierecki już kilkakrot-

nie odpowiedział na to pytanie, ale żeby skończyć 
ten wątek…

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak jest.
A więc ani choroba, ani plagiat, ani te insynu-

acje… Żadna z tych insynuacji nie była przedmiotem 
dyskusji na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Po raz kolejny ta odpowiedź padła, a więc myślę, 

że więcej tego typu pytań do pana senatora sprawoz-
dawcy nie będzie.

Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Jak 

pan sądzi, co stoi u źródeł tych pytań, których przed 
chwilą słuchaliśmy, w których są słowa, przykłady in-
synuacji i naruszania godności osobistej pana doktora 
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(Senator Tadeusz Romańczuk: I wystarczy.)
Chciałbym uzasadnić tę odpowiedź trochę głębiej. 

Nie były to przyczyny związane z moją pracą nauko-
wą ani z pracą w NBP. Praca i na uczelni, i w NBP 
jak do tej pory układa mi się bardzo dobrze i jakie-
kolwiek domysły co do powodów związanych z pracą 
naukową nie mają żadnych podstaw, dopiero dzisiaj 
o czymś takim się dowiaduję. Nie ma też żadnego 
konfliktu, żadnych problemów w pracy w NBP – rada 
pracuje bardzo dobrze, merytorycznie. Przyczyny 
mojej rezygnacji są czysto osobiste i nie chciałbym 
ich wyjaśniać na forum publicznym. Zapewniam pań-
stwa, że nie są to przyczyny związane z kwestiami 
służbowymi. Dziękuję serdecznie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Kiedy zadajemy to pytanie, Panie Członku Rady 

Polityki Pieniężnej, to bynajmniej nie kierujemy 
się złośliwością. Zmierzamy do tego, żeby ochronić 
tak wysokie stanowisko konstytucyjne przed róż-
nymi wpływami m.in. takimi… Zauważam teraz, 
że niektóre osoby po jednym dniu są odwoływane, 
co jest gorszą kompromitacją niż to, jak pan mówi, 
że z przyczyn osobistych… Ale przechodzę… Tak 
się stało np. z panem Kamińskim, członkiem rady 
nadzorczej…

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

Tak, przepraszam. Dziękuję pani za uwagę. 
Przechodzę do pytania: czy w grupie tych przyczyn 
pojawiła się jakaś nagła przyczyna…

(Senator Stanisław Kogut: No jasne.)
…wynikająca z wypadku. Bo, jak rozumiem, 

Panie Członku Rady, był pan świadom podejmowania 
bardzo trudnej decyzji i nie wiązało się z to przeszło-
ścią. Czy jakiś nagły wypadek, przypadek…

(Senator Dorota Czudowska: To jest nękanie. 
Panie Senatorze, to jest nękanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, względy osobiste to są względy 

osobiste. Pan doktor nie ma obowiązku wyjawiania 
ani przed Wysoką Izbą, ani przed społeczeństwem 
– przecież to wszystko jest transmitowane – tych 
względów osobistych. Uszanujmy to, bardzo proszę.

Czy w jakikolwiek sposób chce pan odnieść się 
do tego pytania?

Bardzo proszę, Panie Doktorze.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ponieważ pan senator przewodniczący Bierecki nie 
był w stanie albo nie chciał wyjaśnić powodów pana 
rezygnacji, a także stwierdził, że nie chciałby mi od-
powiadać ruskim słowem, ja do pana się zwrócę z py-
taniem: jakie będzie to ruskie słowo, Panie Senatorze? 

A już oficjalnie zwróciłbym się do pana z takim 
pytaniem: czy może pan powiedzieć, jakie przyczyny 
zdrowotne, niezdrowotne, naukowe… Słyszał pan te 
różne wypowiedzi.

(Senator Waldemar Bonkowski: Rodzinne.)
Dla mnie ta sytuacja jest dość dziwna. Został pan 

wybrany przez Senat w styczniu, po czym złożył 
pan rezygnację, potem wycofał pan rezygnację i nie 
przyszedł pan… Przysłał pan L4 na kolejną komisję, 
a teraz – w zasadzie sam już nie wiem – rezygnuje 
pan ostatecznie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Sprostowanie.)
Jeżeli pan może, to prosiłbym o sprecyzowanie… 

choćby po to, żeby przeciąć pewne…
(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek, 

w trybie sprostowania…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Momencik.
Czy pan już zakończył zadawanie pytania, Panie 

Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę, pan przewodniczący.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dwa sprostowania. Po pierwsze, nieprawdą jest 

jakoby pan doktor Chrzanowski przekazywał ja-
kiekolwiek zwolnienia lekarskie L4. Nie było takiej 
okoliczności, żeby… tak więc prostuję: to jest nie-
prawdziwa informacja.

Druga nieprawdziwa informacja dotyczy tego, 
jakobym nie przedstawił powodów rezygnacji. 
Przedstawiłem je w sprawozdaniu zgodnie z tym, 
jak te powody rezygnacji przyjęła komisja. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Doktorze, bardzo proszę o odpowiedź na to 

pytanie w miarę możliwości i pańskiej woli.
Bardzo proszę.

Członek Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Chrzanowski:
Jak najbardziej chciałbym wyjaśnić, dlaczego zre-

zygnowałem. Zrezygnowałem z przyczyn osobistych, 
co wyjaśniłem wczoraj podczas posiedzenia komisji.
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Senator Jan Hamerski:

Pani Marszałek, Panie Doktorze, myślę, że to moje 
pytanie będzie ostatnim pytaniem do pana dokto-
ra z tego względu, że odnoszę wrażenie, że ci, któ-
rzy kiedyś, w pewnym okresie byli przesłuchiwani, 
dzisiaj czasami zachowują się tak jak ci, którzy ich 
przesłuchiwali. Oczywiście moje pytanie jest takim 
pytaniem trochę żartobliwym, bo wydaje mi się, że 
w tej serii pytań brakło jeszcze takiego pytania: a co 
pański dziadek robił przed wojną? Wtedy wszyscy 
ci, którzy pana przesłuchują, byliby pewnie usatys-
fakcjonowani.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Dziękuję, nie oczekuję odpowiedzi.
(Członek Rady Polityki Pieniężnej Marek 

Chrzanowski: Jestem w stanie odpowiedzieć.)
Nie oczekuję odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, to jest pytanie, które…
Proszę państwa, proponuję, żebyśmy zrezy-

gnowali już z pytań, dlatego że pan doktor Marek 
Chrzanowski wyjaśnił, że są to względy osobiste, 
żebyśmy nie brnęli w dyskusję, która niczego dobrego 
nie przyniesie, bo…

(Senator Waldemar Bonkowski: Jedno zdanie.)
Czy pan, Panie Senatorze, naprawdę chce jeszcze 

zadać pytanie, czy pan jest w stanie z niego zrezy-
gnować?

(Senator Waldemar Bonkowski: Nie pytanie, ale 
wypowiedź.)

Ale teraz jest… Proszę państwa, teraz nie ma wy-
powiedzi, tylko są pytania do pana doktora Marka 
Chrzanowskiego.

Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie?
(Senator Waldemar Bonkowski: W formie pytania.)
Proszę, pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Doktorze, ja jestem pełen podziwu dla pana, 

że potrafi pan zrezygnować – obojętnie, z jakich przy-
czyn, ja wierzę, że z przyczyn osobistych – z tak za-
szczytnego stanowiska, do czego by nie był zdolny 
żaden z tamtego środowiska, z tej drugiej strony. Oni 
z reguły trzymają się stołków, są przyspawani. I jest 
dla nich rzeczą niepojętą, że ktoś może zrezygnować 
z tak zaszczytnego stanowiska.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze! Panie Senatorze, czy to było py-

tanie? To nie było pytanie.
(Rozmowy na sali)
Proszę, pan senator Marek Borowski.

Członek Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Chrzanowski:

Nie chciałbym, żebyście państwo mieli jakiekol-
wiek wątpliwości, podejmując decyzję. Są to kwestie 
osobiste, których po prostu nie chciałbym poruszać na 
forum publicznym, one nie są związane z moją pracą. 
Rozmawiałem na ten temat długo z panem prezesem 
Glapińskim, który wykazał pełne zrozumienie dla 
mojej decyzji. Praca w RPP była dla mnie zaszczytem. 
Jest to funkcja kadencyjna, rezygnuję z niej świado-
mie, wiem, że nie ma już powrotu. Jest to decyzja 
przemyślana i proszę po prostu o zrozumienie tej 
decyzji i przyjęcie jej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Doktorze.
Pan Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym panu doktorowi bardzo serdecznie 

podziękować za ten wkład, który wniósł w pracę 
Rady Polityki Pieniężnej. Chciałbym panu doktoro-
wi również uświadomić, że nie wszyscy w tej Izbie 
podzielają ten inkwizytorski, pełen insynuacji, nęka-
nia i niegodny ludzi Solidarności sposób zadawania 
pytań.

A moje pytanie jest takie: jak pan ocenia funkcjo-
nowanie Rady Polityki Pieniężnej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Doktorze. Pan już mówił, że wysoko 

ocenia, ale proszę.

Członek Rady Polityki Pieniężnej  
Marek Chrzanowski:
Tak, z tym pytaniem czuję się zdecydowanie bar-

dziej komfortowo. Oceniam dobrze. W radzie nie ma 
konfliktów, są, jak to w dyskusji, zazwyczaj różne opi-
nie, ale to jest normalne w ciałach kolegialnych. Rada 
pracuje profesjonalnie, podejmuje decyzje zgodnie 
z wiedzą i sumieniem jej członków. Nie widzę tutaj 
żadnych nieprawidłowości czy konfliktów. Wydaje mi 
się, że powierzone zadania realizowaliśmy do tej pory 
i będziemy realizować w sposób godny i na pewno 
rada będzie dobrze służyła Polsce, tak jak dotychczas.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Hamerski. Bardzo proszę. 

I proszę, by pytania dotyczyły tego konkretnego 
punktu.
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Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej. Komunikaty

Sprostowanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: …do wypowiedzi 

pana senatora Biereckiego…)
Za chwileczkę, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
…ja nie udzieliłam panu głosu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja też dziękuję pa-

nom za wyjaśnienia…)
Przyjmuję ten wniosek formalny.
Bardzo dziękuję panu Markowi Chrzanowskiemu 

za udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów. 
Bardzo dziękuję, Panie Doktorze. Dziękuję bardzo.

(Członek Rady Polityki Pieniężnej Marek 
Chrzanowski: Dziękuję serdecznie.) (Oklaski)

I informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie 
przeprowadzone dzisiaj w bloku głosowań.

Pan marszałek…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak…)
Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale mogę to spro-

stowanie, krótkie?)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Bo nie chcę po przerwie.
Pan senator Bierecki stwierdził, że nie było L4 

i komisja się z tym nie… Na jednym z posiedzeń, 
Panie Senatorze, składał pan także informację i spra-
wozdanie… Ja, mówiąc skrótowo o L4, miałem na 
myśli informację o chorobie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, infor-
macja o chorobie a L4 to są chyba dwie różne rzeczy.)

Rozumiem, ale w związku z tym… Rozumiem, 
że pan senator stwierdził, że L4 nie było…

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie było L4.)
(Wicemarszałek Maria Koc: L4 nie było.)
Tak, zrozumiałem ścisłość pana wypowiedzi, ale 

komisja rozpatrzyła wniosek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale nie było L4.)
…i stwierdzono… Pan Chrzanowski, zdaje się, 

przysłał informację, że jest chory. Tak?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, nie było L4, jak rozumiem.
(Senator Dorota Czudowska: Chorować można 

również w ramach urlopu.)
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 

12.00…
A, jeszcze komunikaty, pan senator sekretarz. 

Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek, zdaje się, że w tym punkcie nie 

ma dyskusji, prawda?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, nie ma dyskusji, 

są tylko pytania.)
No więc pozostają nam takie pytanio-wypowiedzi.
Ja chcę powiedzieć, Panie Doktorze, że tu rzeczy-

wiście atmosfera troszkę się zaostrzyła, moim zdaniem 
zupełnie niepotrzebnie. Rzecz polega na tym, że rzeczy-
wiście mamy do czynienia z dość nietypowym przypad-
kiem – pan o tym wie – tzn. nie tylko z rezygnacją, która 
czasami się zdarza, ale z rezygnacją, wycofaniem rezy-
gnacji, znowu rezygnacją. I nie wiem, czy za wszystkich 
to powiem, ale powiem to za siebie, bo również byłem 
pytającym, że rzecz polega na tym, że przy wyborze do 
różnych ciał, gdy Senat podejmuje decyzje, sprawą bar-
dzo istotną są kryteria, jest przyjrzenie się kandydatowi, 
sprawdzenie go pod różnymi względami. I te procedury 
są określone. No i w związku z tym, że zdarzył się taki 
przypadek jak ten, o którym tutaj mówimy, że niedłu-
go po wyborze nastąpił wniosek o odwołanie, potem 
wycofanie wniosku, potem znowu wniosek o odwo-
łanie… Przynajmniej mną, kiedy pytałem – ale myślę, 
że także innymi, i niepotrzebne były te insynuacje ze 
strony niektórych kolegów – kierowało to, żeby spraw-
dzić, czy rzeczywiście dopełniliśmy wszystkich… czy 
kryteria zostały właściwie sformułowane, czy coś nie 
umknęło naszej uwadze, bo na przyszłość trzeba by to 
ewentualnie poprawić.

Ja przyjmuję pańskie odpowiedzi w tej sprawie, 
pańskie wyjaśnienia, zwłaszcza to, co pan powiedział, 
że pańska rezygnacja nie ma związku ani z działal-
nością w NBP, w radzie, ani z pańską działalnością 
naukową, to jest istotne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu Markowi Chrzanowskiemu za 

udzielenie odpowiedzi…
(Senator Michał Seweryński: Jeszcze, Pani 

Marszałek, wniosek formalny.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Wnoszę o zakończenie rozpatrywania punktu pią-

tego porządku obrad.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chcę wygłosić 

sprostowanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przyjmuję ten wniosek formalny.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chcę wygłosić 

sprostowanie…)
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sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

(senator sekretarz R. Ambrozik) Wysoka Izbo, na dzisiejszym posiedzeniu ko-
misji pan minister przedstawił zarys tej ustawy 
z dnia 5 października 2016 r. Porozumienie paryskie 
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Paryżu 
12 grudnia 2015 r., ustanawia wielostronne zasady 
ochrony klimatu po roku 2020. Pragnę podkreślić, 
że najważniejszym osiągnieciem porozumienia jest 
zobowiązanie wszystkich państw świata do działania 
na rzecz ochrony klimatu. Porozumienie to odchodzi 
od dotychczasowego bardzo sztywnego podziału na 
państwa posiadające zobowiązania do redukcji emisji 
i pozostałe, a kluczowe zobowiązania dotyczą wszyst-
kich stron.

Pragnę, Wysoka Izbo, podkreślić bardzo ważne 
aspekty celów tego porozumienia. To przede wszyst-
kim zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych dzięki globalnemu, ale też solidarnemu wy-
siłkowi wszystkich państw. Porozumienie wprowadza 
ponadto tzw. cykl ambicji, tzn. wszystkie strony są 
zobowiązane do regularnego przedkładania wkładów 
dotyczących ograniczenia emisji stosownie do swoich 
możliwości. Z informacji przekazanych przez pana 
ministra wynika również, że porozumienie zapewnia 
elastyczność w realizacji krajowych wkładów doty-
czących redukcji emisji za pomocą mechanizmów 
rynkowych.

Pragnę również podkreślić, że to pilne procedowa-
nie przedmiotowej ustawy uzasadnione jest potrzebą 
złożenia przez Polskę instrumentu ratyfikacyjnego 
porozumienia paryskiego do dnia 7 października br. 
w Nowym Jorku, kiedy to mija ostateczny termin 
ratyfikacji porozumienia dla państw, które chcą być 
jego stronami w momencie wejścia w życie poro-
zumienia w czasie szczytu klimatycznego COP22 
w Marrakeszu. Dotrzymanie tego terminu pozwoli 
Rzeczypospolitej Polskiej złożyć swój instrument ra-
tyfikacyjny w tym samym czasie co Unia Europejska 
i wraz z nielicznymi jej państwami członkowskimi, 
które zakończyły już krajową procedurę ratyfikacji. 
Dodatkowo przyjęcie tego porozumienia pozwo-
li na pełne uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w pierwszym spotkaniu stron porozumienia w dniu 
7 listopada br.

Połączone komisje przyjęły ustawę jednogło-
śnie i w imieniu połączonych komisji wnoszę do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie tej ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

w sprawie rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji 
Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., 
przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r., od-
będzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali 
nr 176.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 08  
do godziny 12 minut 00)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnie-

nie porządku obrad o punkt: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., 
przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. – i roz-
patrzenie go jako punktu szóstego porządku obrad. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Informuję państwa, że po tym punkcie będziemy 
mogli przystąpić do głosowań, do bloku głosowań.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
paryskiego do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzo-
nej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego 
w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 292, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 292 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
pana senatora Adama Gawędę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stano-

wisko połączonych komisji, Komisji Środowiska oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
w sprawie skierowanej przez marszałka Sejmu do 
Senatu w dniu dzisiejszym ustawy o ratyfikacji 
Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., 
przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
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Głosowania

(wicemarszałek B. Borusewicz) Proszę sprawozdawcę, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje wykonały w czasie procedowania tej 

ustawy naprawdę bardzo dobrą pracę, również dzięki 
dobrej współpracy z resortem. Zgodnie, jednomyśl-
nie proponujemy przyjęcie poprawek nr 1–5 i 9–45. 
Głosujmy za tą ustawą.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Andrzej Stanisławek chce jeszcze 

zabrać głos?
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Jeżeli pan marszałek oraz cała Izba wyrażą zgodę, 

to chciałbym, żebyśmy głosowali tak, jak zapropono-
wał pan senator Augustyn, czyli blokiem w sprawie 
przyjęcia poprawek nr 1–44, które wykluczą popraw-
ki nr 6, 7 i 8. Drugie głosowanie byłoby za przyjęciem 
poprawek nr 5, 18, 21, 35, 37 i 45, a dopiero potem 
głosowalibyśmy nad całością. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Rozumiem, że 
to są te dwa bloki: poprawki nr 1–44 i…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Poprawki nr 5, 
18, 21…)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To jest ten 
pierwszy blok? Bo pan senator przeczytał coś innego.)

Tak, najpierw ten blok. Potem osobno poprawki 
nr 5, 18, 21, 35, 37 i 47.

(Senator Bogdan Borusewicz: Poprawki nr 35 i 45.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy państwo na posiedzeniu komisji byli zgodni 

co do tego?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, byliśmy 

zgodni.)
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak.)
Dobrze.
To ja może przeczytam propozycję pierwszego 

bloku. Propozycja łącznego głosowania nad popraw-
kami do ustawy o umowie koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi jest taka: poprawki nr 1–4, 9–17, 
19–20, 22–34, 36, 38–44. Czy tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Kto jest za?

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister środowiska 
oraz minister spraw zagranicznych.

Czy pan minister Paweł Sałek pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Paweł Sałek: Dziękuję, Panie Marszałku, ale chyba 
nie ma takiej potrzeby. Wszystko było wyjaśnione, 
więc państwo senatorowie znają sprawę. Jeśliby było 
konkretne pytanie, to oczywiście jestem gotowy do 
odpowiedzi, ale w tej sytuacji…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Paweł Sałek: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu, związane z omawianym punktem po-
rządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać takie pytanie? Nie, nie ma zgłaszających się.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 

ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.
(Głos z sali: Teraz 5–10 minut przerwy, Panie 

Marszałku.)
Ogłaszam przerwę do godziny 12.20.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 07  
do godziny 12 minut 21)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zajęcie miejsc, Panowie 

Senatorowie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na 
roboty budowlane lub usługi.

Podczas przerwy w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 269 Z.
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Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 273 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Artura 
Warzochę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 5 paździer-

nika rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku prze-
prowadzonej tego samego dnia debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej oraz niektórych innych ustaw i rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zgłoszone zostały również 2 wnioski mniejszo-
ści: pierwszy, złożony przez senatora Florka, żeby 
nadać szkole, zamiast imienia prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, imię Tadeusza Mazowieckiego; 
drugi, złożony przez senatorów Augustyna, 
Grodzkiego i Rulewskiego, żeby wyrazy „Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego” zastą-
pić wyrazami „Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego”. 
To są wnioski mniejszości. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku po-
partego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja szeroko ten wniosek uzasadniałem, więc te-

raz tylko powtórzę, że wnioskiem mniejszości jest 
nadanie szkole imienia Tadeusza Mazowieckiego. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wnio-
sku popartego przez mniejszość komisji.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma pana senatora.)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 70 senatorów 69 głosowało za, przeciw był 1. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawki zostały przyjęte.
Teraz głosujemy blok poprawek nr 5, 18, 21, 35, 37 

i 45. Ujednolicają one rozwiązania prawne dotyczące 
zamówień publicznych in-house oraz koncesji in-ho-
use, w szczególności dodają regulacje zapewniające 
przejrzystość udzielania takich koncesji. Przyjęcie 
tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami 
nr 6, 7 i 8. Czy prawidłowo to odczytałem?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Rozumiem, że nie ma sprzeciwu, aby głosować 

nad tymi poprawkami blokiem.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 71 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 4)
Poprawki zostały przyjęte.
I teraz…
(Głos z sali: Całość.)
Już sekundę, sekundę…
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 głosowania.
Głosowało 71 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustawy 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 275 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 6)
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(wicemarszałek G. Czelej) Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 73 głosujących senatorów 50 głosowało za, 

23 – przeciw. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
paryskiego do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzo-
nej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego 
w Paryżu 12 grudnia 2015 r.

Komisja Środowiska oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły pro-
jekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek, druk senacki nr 292 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 73 głosujących senatorów 72 głosowało za, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r., przy-
jętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Przystępujemy do głosowania w sprawie odwoła-
nia członka Rady Polityki Pieniężnej.

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 wyzna-
czam sekretarzy, panów senatorów Rafała Ambrozika, 
Waldemara Sługockiego i Łukasza Mikołajczyka.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Na karcie do głosowania…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o chwilę ciszy. Panowie 

Senatorowie, jeszcze moment.
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 senatorowie wyczytywani 
w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty 
do urny.

Nie ma pana senatora?
(Rozmowy na sali)
Ale wniosek został przedstawiony przez przewod-

niczącego komisji, więc pozwalam sobie to pominąć.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos w tej sprawie?
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzy dobre kandydatury: pan Mazowiecki, pan 

Lech Kaczyński i pan Ryszard Kaczorowski.
(Senator Czesław Ryszka: I Jan Rulewski.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Znałem dobrze dwie postaci: Kaczyńskiego i – 

przepraszam, bez imion podaję – i Mazowieckiego. 
Mniej Kaczorowskiego. Twierdzę, że w takiej sy-
tuacji, po takich różnych dyskusjach, obaj, czyli 
Mazowiecki i Lech Kaczyński, oddaliby głos na 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Twierdzę, że 
państwo by zrobili to samo. Na starszego. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
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 wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 73 senatorów, 49 gło-

sowało za, 24 – przeciw. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek, druk senacki nr 290 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (cd.)

(wicemarszałek G. Czelej) 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,
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,

Następnie zostanie zarządzona przerwa w obra-
dach, w trakcie której senatorowie sekretarze do-
konają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół 
głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie 
tych kart.

Proszę senatora sekretarza Rafała Ambrozika 
o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś 
państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich 
nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do gło-
sowania tajnego.

(Senator Aleksander Pociej: My nie mamy kart.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeszcze, Panie 

Marszałku, potrzeba kart do głosowania.)
(Głos z sali: Panie Marszałku, niech pan powie, 

że wobec nieobecności senatora Sługockiego zastąpił 
go senator Jerzy Wcisła.)

(Senator Stanisław Kogut: Nie dostałem karty.)
Wobec nieobecności pana senatora Waldemara 

Sługockiego zastąpił go pan senator Wcisła.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
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,
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z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku

(senator sekretarz R. Ambrozik) blemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 157.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie-

rował do Komisji Ustawodawczej. Komisja na po-
siedzeniu w dniu 28 czerwca 2016 r. zapoznała się 
z przedstawioną informacją i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Andrzeja 
Rzeplińskiego. Witam serdecznie. (Oklaski)

Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może zacznę od takiego sentymentalnego zdania: 

22 lata temu, 21 lat temu tu, w tym miejscu, gdzie 
obecnie siedzi pan senator Seweryński, ale przy in-
nym umeblowaniu sali, reprezentowałem przez 2 lata 
pana prezydenta Lecha Wałęsę w czasie prac Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – to była 
dla mnie wielka szkoła i oczywiście zaszczyt, ale 
też odpowiedzialność – nad przygotowaniem pro-
jektu konstytucji, która stała się naszą ustawą ustaw 
2 kwietnia 1997 r.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zapro-
szenie na posiedzenie Senatu. Jak co roku przed-
stawię państwu informację o istotnych proble-
mach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w roku poprzednim, 
którą Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego przyjęło w kwietniu tego roku. 
Ze względu na to, że moje wystąpienie przypadło 
wyjątkowo dopiero jesienią, pozwolę sobie wspo-
mnieć również o niektórych efektach pracy trybunału 
w roku bieżącym oraz o realiach, w jakich przychodzi 
obecnie trybunałowi funkcjonować.

Podsumowanie zeszłorocznej działalności 
Trybunału Konstytucyjnego zacznę od podstawo-
wych danych liczbowych. Do trybunału wpłynęły 
623 sprawy, wnioski, pytania prawne i skargi konsty-
tucyjne. Był to najwyższy roczny wpływ spraw w hi-
storii Trybunału Konstytucyjnego – wyższy o 17,5% 
od wpływu w roku 2014. Liczba spraw podlegających 
wstępnemu rozpoznaniu wyniosła 442 i była o 6% 
wyższa niż w roku poprzednim, a liczba spraw nie-
podlegających rozpoznaniu wstępnemu wyniosła 181 
i była aż o 60% wyższa niż rok wcześniej. Tak jak 
dotychczas wśród spraw wniesionych do trybunału 
dominowały skargi konstytucyjne. W zeszłym roku 
było ich 408, co daje 65% wszystkich spraw wniesio-
nych do trybunału i rozpatrywanych merytorycznie. 
Ubiegły rok był dla Trybunału Konstytucyjnego re-

Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
Dobrze. Nie widzę osób, które by nie oddały.
Dziękuję.
Teraz proszę senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam 10-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 38  
do godziny 12 minut 49)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Panowie 

Senatorowie, zapraszam.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki 
Pieniężnej.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki głosowania w sprawie odwoła-
nia Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady 
Polityki Pieniężnej.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przepro-
wadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, pa-
nowie senatorowie Rafał Ambrozik, Tomasz Grodzki, 
Łukasz Mikołajczyk, stwierdzają, że w głosowaniu 
tajnym w sprawie odwołania Marka Chrzanowskiego 
z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej oddano 
głosów 71, w tym ważnych 71. Wymagana bezwzględ-
na większość głosów wynosi 36. Za odwołaniem gło-
sowało 47 senatorów, przeciw – 22, wstrzymało się 
od głosu 2 senatorów.

Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej więk-
szości głosów Senat odwołał Marka Chrzanowskiego 
z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: informacja o istotnych pro-
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(prezes A. Rzepliński) zasady podziału władz – każdej z 3 władz powinny 
przypadać kompetencje materialnie odpowiadające 
jej istocie. A co więcej, każda z 3 władz powinna 
zachowywać właściwe jej kwantum wyłączności 
kompetencyjnej stanowiącej o zachowaniu tej istoty. 
Równowaga władz oznacza oddziaływanie władz na 
siebie i wzajemne uzupełnianie ich funkcji, lojalne 
respektowanie, przy właściwych demokracji okre-
sowych napięciach… realne respektowanie podziału, 
równowagi, współdziałania i hamowania się władz. 
To jest fundament stabilnego działania mechanizmów 
państwa demokratycznego i państwa prawnego.

Trybunał podkreślił, że władza sądownicza jest 
władzą odrębną i niezależną od pozostałych władz. 
Do jej istoty, a tym samym do jej wyłącznej kompe-
tencji należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, 
czyli rozpoznawanie i rozstrzyganie wniesionych do 
niej spraw. Konstytucja zapewnia tu sądom pełną 
samodzielność. Oznacza to m.in., że wykonywanie 
funkcji orzeczniczych przez sądy odbywa się bez 
jakiejkolwiek władczej ingerencji organów innych 
władz. Dotyczy to także ministra sprawiedliwości 
będącego organem władzy wykonawczej, który spra-
wuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad dzia-
łalnością sądów powszechnych.

Do orzeczeń fundamentalnych dla ustroju państwa 
polskiego należą niewątpliwie 4 wyroki w sprawach 
ustaw o Trybunale Konstytucyjnym: wyrok z 3 grud-
nia 2015 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy 
o trybunale z 2015 r. w jej pierwotnym brzmieniu, 
wyrok z 9 grudnia 2015 r. w sprawie listopadowej no-
welizacji ustawy o trybunale, wyrok z 9 marca 2016 r. 
w sprawie grudniowej nowelizacji oraz wyrok z 11 
sierpnia 2016 r. w sprawie lipcowej ustawy o trybu-
nale z 2016 r. W każdym z tym wyroków Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność: 
w trzech przypadkach – niektórych zaskarżonych 
przepisów, w jednym – całej ustawy. Do dwóch wy-
roków tegorocznych jeszcze powrócę w moim wystą-
pieniu. Wyroki w tych sprawach zapadły dlatego, że 
podmioty uprawnione do inicjowania postępowania 
przed trybunałem, dostrzegając problem konstytucyj-
ności tych ustaw, skierowały do trybunału wnioski 
w sprawie kontroli ich konstytucyjności.

Efektywna ochrona konstytucji, a więc przede 
wszystkim zapisanych w niej zasad ustroju 
Rzeczypospolitej, demokracji, rządów prawa, spra-
wiedliwości oraz wolności i praw człowieka i obywa-
tela, wymaga skutecznej współpracy z trybunałem 
wielu podmiotów: parlamentu, prezydenta, rządu, 
sądów oraz władz samorządu terytorialnego, ale 
i partnerów społecznych, pracodawców, organizacji 
zawodowych, kościołów i związków wyznaniowych, 
organizacji pozarządowych i, co nie najmniej waż-
ne, a wręcz przeciwnie, poszczególnych obywateli. 
Z perspektywy Trybunału Konstytucyjnego efektem 

kordowy również pod względem liczby rozstrzygnię-
tych spraw i wydanych orzeczeń. Trybunał rozstrzy-
gnął 303 sprawy, o 93% więcej niż rok wcześniej. 
Niektóre sprawy Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 
łącznie i wydał w sumie 173 orzeczenia meryto-
ryczne, 63 wyroki i 110 postanowień o umorzeniu 
postępowania. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, 
ale taka jest logika dotycząca orzeczeń sądów kon-
stytucyjnych w państwach unijnych – wydają mniej 
więcej 40–60, rzadko więcej, np. 80 wyroków rocz-
nie. Myśmy w zeszłym roku wydali 63 wyroki i 110 
postanowień o umorzeniu postępowania.

Liczba wydanych orzeczeń merytorycznych była 
wyższa od tej z roku 2014 o 45%. Wśród tych 63 wy-
roków, a więc rozstrzygnięć merytorycznych, w 35 
sprawach trybunał orzekł o niekonstytucyjności co 
najmniej jednego z zakwestionowanych przepisów, co 
stanowiło 56% wszystkich wyroków. W całym 30-le-
ciu istnienia Trybunału Konstytucyjnego dane tak 
akurat się ułożyły, że w 49% spraw trybunał orzekał 
o niekonstytucyjności, a w 51% – o konstytucyjności 
kwestionowanych przepisów.

Na etapie wstępnej kontroli skarg konstytucyj-
nych i wniosków podmiotów o legitymacji ograni-
czonej Trybunał Konstytucyjny wydał łącznie 918 
postanowień i zarządzeń, czyli o 11% więcej niż rok 
wcześniej. Do merytorycznego rozpoznania trybunał 
przekazał 10% skarg konstytucyjnych i 52% wnio-
sków podmiotów o legitymacji ograniczonej.

Poza tym Trybunał Konstytucyjny wydał 5 posta-
nowień sygnalizacyjnych adresowanych do Marszałka 
Sejmu w celu zapewnienia spójności systemu prawa 
przez organy stanowiące prawo.

Odnosząc się do merytorycznego aspektu ze-
szłorocznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
chciałbym skupić się, tak jak w moim wcześniej-
szym wystąpieniu na posiedzeniu senackiej Komisji 
Ustawodawczej, na wyrokach odnoszących się do pod-
staw ustroju Rzeczypospolitej. Pozwolę sobie pominąć 
szczegółowe przedstawianie wyroków dotyczących 
wolności i praw człowieka i obywatela, ograniczając 
się do wskazania tych, które wydają mi się istotne dla 
naszych obywateli. Są to wyroki w sprawach: klauzuli 
sumienia dla lekarzy, kwoty wolnej od podatku, banko-
wego tytułu egzekucyjnego oraz wolności zrzeszania 
się w związkach zawodowych przez osoby zatrudnione 
na innej podstawie niż umowa o pracę.

Przechodząc do zeszłorocznego orzecznictwa 
w sprawach ustrojowych, chciałbym zwrócić państwa 
uwagę na wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego 
o 2 zasadach ustrojowych określonych w konstytu-
cji: o zasadzie podziału, równowagi i współdziałania 
władz oraz o zasadzie niezależności sądów i niezawi-
słości sędziów. Trybunał przypomniał, że – w myśl 
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(prezes A. Rzepliński) dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej, pra-
wa do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz prawa 
do świadczenia rehabilitacyjnego, zasad udzielania 
prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości 
oraz audytu wewnętrznego przewidzianego w ustawie 
o finansach publicznych.

Poza tym, jak wynika z informacji znajdujących 
się w domenie publicznej, Senat pracuje nad wnie-
sieniem inicjatyw wykonujących wyrok w sprawie 
spółdzielni mieszkaniowych oraz wyrok w sprawie 
nieograniczonej czasowo dopuszczalności stwierdza-
nia nieważności decyzji wydanej z rażącym narusze-
niem prawa, a senacka Komisja Ustawodawcza roz-
patruje kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 
Mam nadzieję, że Senat niebawem zajmie się również 
wyrokami wydanymi przez trybunał w tym roku, po-
czynając od wyroku w sprawie o sygnaturze K 47/15, 
wydanego 9 marca tego roku.

W tym roku, niestety, nie rozpatrzymy tak wielu 
spraw i nie wydamy tak wielu orzeczeń, jak w ze-
szłym roku. Trybunał stara się działać normalnie, ale 
jego prace są nieustannie utrudniane przez działania 
niektórych innych organów władzy publicznej, stoją-
ce w sprzeczności z konstytucyjną zasadą podziału, 
równoważenia się i współdziałania władz oraz z kon-
stytucyjną zasadą niezależności i odrębności władzy 
sądowniczej.

Niewykonanie do tej pory wyroku trybunału 
z 3 grudnia 2015 r. przez prezydenta skutkuje tym, 
że 3 sędziów trybunału, czyli 1/5 jego składu, prawi-
dłowo wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji 
8 października nie może rozpocząć urzędowania. 
Gdyby wspomniany wyrok został uszanowany przez 
Sejm i prezydenta, to skala kryzysu konstytucyjne-
go byłaby dużo mniejsza, a być może byłby on już 
zażegnany.

Niewykonanie wyroku nie napawa mnie opty-
mizmem co do obsady stanowisk sędziowskich po 3 
kolejnych sędziach, w tym po mnie, których kadencja 
upłynie w czasie bieżącej kadencji Sejmu.

Ze smutkiem muszę także wspomnieć o niefraso-
bliwości legislacyjnej władzy ustawodawczej, w tym 
niestety również Senatu, która polega na wydawa-
niu co kilka tygodni lub miesięcy kolejnych ustaw 
o Trybunale Konstytucyjnym. Stwarza to trybunałowi 
liczne utrudnienia organizacyjne i procesowe oraz 
wymusza na nim poświęcanie uwagi ocenie konsty-
tucyjności ustawowych podstaw działania trybunału, 
zamiast orzekaniu w innych sprawach.

Nie sposób też pominąć arbitralnego przyzna-
nia sobie przez prezes Rady Ministrów kompeten-
cji do odmowy ogłaszania wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w dziennikach urzędowych, a osta-
tecznie przyznania sobie przez bliżej nieokreśloną 
władzę kompetencji do wskazywania wyroków, które 
zamierza honorować, i tych, których uszanowania 

tej współpracy może być, o ile podmiot inicjujący 
postępowanie o kontrolę konstytucyjności prawa 
dostarczy mocnych argumentów na rzecz niekon-
stytucyjności danej normy prawnej, derogacja, czyli 
usunięcie z systemu prawnego takiej normy. Trybunał 
sam nie stanowi prawa. Po wyroku stwierdzającym 
niekonstytucyjność do przywrócenia stanu konsty-
tucyjności prawa najczęściej potrzebna jest reakcja 
prawodawcy pozytywnego, który o ile to konieczne, 
uzupełnia system prawny o normę zgodną z konstytu-
cją. Wówczas stan konstytucyjności konkretnego aktu 
normatywnego zostaje przywrócony. Na tym polega 
wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
przez prawodawcę.

Konstytucyjny obowiązek wykonywania orze-
czeń trybunału i przywracania stanu konstytu-
cyjności prawa ciąży na podmiotach inicjujących 
postępowanie prawodawcze. Szczególną rolę odgry-
wają 2 z nich: Senat i Rada Ministrów. W 2007 r. 
Senat dodał do swojego regulaminu dział IXa 
pod tytułem „Wykonywanie orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego”. W ten sposób wyraźnie potwier-
dził swoja ważną rolę w działaniach zmierzających 
do doskonalenia naszego porządku prawnego. Daje 
się przy tym zauważyć, że Senat prawidłowo tę ak-
tywność ukierunkowuje, ponieważ koncentruje się 
na wykonywaniu wyroków, które nie wiążą się z na-
kładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie 
budżetowej. W odniesieniu do tej drugiej grupy wyro-
ków główna rola przypada Radzie Ministrów. Swoją 
rolę w wykonywaniu wyroków może mieć również 
prezydent Rzeczypospolitej, który inicjuje większość 
postępowań prawodawczych co do podstawowych 
aktów regulujących ustrój sądów w Polsce.

W zeszłym roku inicjatyw senackich mających na 
celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
było mniej niż zazwyczaj, jedynie 4, podczas gdy 
jeszcze rok wcześniej było ich 15. Taki spadek jest jed-
nak zrozumiały. Rok wyborczy wiąże się z końcem 
kadencji Sejmu i Senatu, a zawsze potrzeba trochę 
czasu, aby Izby nowej kadencji ukształtowały swoją 
praktykę działania, także w wypadku wykonywania 
orzeczeń Trybunału. Podobnie było w poprzednim 
roku wyborczym, czyli w roku 2011, choć wówczas 
spadek liczby inicjatyw senackich mających na celu 
wykonanie wyroków trybunału był mniejszy: było 
ich 13 w porównaniu z 20 w roku wcześniejszym.

Mam nadzieję, że Senat w bieżącej kadencji 
będzie kontynuował tradycję owocnej współpracy 
z trybunałem w celu przywracania stanu konstytu-
cyjności prawa. Za wyraz kontynuowania tej tradycji 
uznaję inicjatywy ustawodawcze Senatu IX kaden-
cji, mające na celu wykonanie wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. Dotyczą one zasad udostępniania 
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(prezes A. Rzepliński) nie prawa, chcę jednak z całą mocą zaznaczyć, że 
ewentualna kolejna ustawa regulująca funkcjono-
wanie trybunału musi bezwzględnie respektować 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. To jest 
obowiązek konstytucyjny ustawodawcy, a nie kwe-
stia jego woli. Ewentualna nowa ustawowa regulacja 
funkcjonowania trybunału powinna również brać pod 
uwagę opinię Komisji Weneckiej i zalecenia Komisji 
Europejskiej. Dalsze ignorowanie tych dokumentów 
przez polskie władze nie będzie wyrazem suwerenno-
ści Rzeczypospolitej – będzie wyrazem rezygnowa-
nia przez państwo polskie z należnego mu w Europie 
i w świecie autorytetu oraz należnej mu powagi. 
Trudno bowiem przypisywać te przymioty państwu 
próbującemu uchylać się od zobowiązań międzyna-
rodowych, które samo, swoją suwerenną decyzją, na 
siebie przyjęło i które są zgodne z podstawowymi 
wartościami naszej ustawy ustaw, z konstytucją.

Żeby nie wydłużać mojej informacji o działalno-
ści Trybunału Konstytucyjnego, nie będę odnosił się 
dalej do wspomnianych dokumentów europejskich. 
Odwołam się tylko do wyroku z 9 marca 2016 r. 
w sprawie K 47/15 oraz wyroku z 11 sierpnia 2016 r. 
w sprawie K 39/16 i wskażę niektóre z konstytucyj-
nych wymagań wobec ustawowej regulacji funkcjono-
wania trybunału, wyjaśnionych szczegółowo w tych 
orzeczeniach.

Po pierwsze, ustawodawca musi szanować pozy-
cję Trybunału Konstytucyjnego w konstytucyjnym 
systemie organów państwa, wynikającą w szczegól-
ności z zasady podziału, równowagi i współdziałania 
władz oraz zasady niezależności i odrębności władzy 
sądowniczej. Konstytucja jasno określa kompetencje 
trybunału i status jego sędziów. W zakresie spra-
wowania swojego urzędu mają oni być niezawiśli 
i podlegają tylko konstytucji. Dopóki konstytucja 
nie zostanie zmieniona zgodnie z przewidzianym 
w niej trybem, żadna ustawa nie może modyfiko-
wać wspomnianych zasad ani próbować zawęzić 
kompetencji trybunału. Niezależność Trybunału 
Konstytucyjnego jest podstawowym warunkiem 
efektywnej kontroli konstytucyjności prawa, a więc 
także podstawowym warunkiem zapewnienia nad-
rzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
i urzeczywistniania określonych w niej wolności 
oraz praw człowieka i obywatela. Niezależność 
trybunału ma mu zagwarantować realną zdolność 
kontroli działalności prawodawczej. Ustawodawca 
nie może trybunału tej funkcji pozbawić. Również 
ustawodawca jest związany konstytucją.

Po drugie, ustawodawca musi zapewnić 
Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwość rzetelnego 
i sprawnego działania, tak jak wymaga tego preambuła 
naszej konstytucji. Rzetelnego i sprawnego. Nie może 
skutkować obniżeniem dotychczasowego poziomu 
działania trybunału. Jednym z warunków sprawnego 

zakazuje. Te działania są niezrozumiałe z punktu wi-
dzenia konstytucji, na straży której każdy sędzia ślu-
bował przed prezydentem stać. Nie da się tego opisać 
w kategoriach prawnych, można to opisać wyłącznie 
w kategoriach siły przyobleczonej w pozór prawa.

Mimo tych wszystkich przeszkód sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego starają się, zgodnie z rotą 
swojego ślubowania, służyć narodowi i stać na straży 
konstytucji, a swoje obowiązki wypełniać bezstron-
nie i z najwyższą starannością, strzegąc konstytucji, 
którą naród sam dla siebie ustanowił i której z tego 
względu zwykła większość parlamentarna zmienić 
nie może. W ten sposób chronią suwerenną decyzję 
narodu o związaniu się konstytucją przed pochopny-
mi zmianami, motywowanymi doraźnymi interesami 
politycznymi, zmianami podejmowanymi w ustawach 
zwykłych, a nie w ustawie o zmianie konstytucji.

Trybunał wydał w tym roku przed wakacjami 
trybunalskimi, tj. do pierwszej połowy sierpnia, 23 
wyroki i 48 postanowień kończących postępowanie. 
Ponadto na etapie wstępnej kontroli skarg konstytu-
cyjnych i wniosków wydał łącznie 598 postanowień 
i zarządzeń. Wyroków, w których trybunał orzekł nie-
konstytucyjność co najmniej jednego z zakwestiono-
wanych przepisów, było 11 z tych 23. Dotyczyły one: 
grudniowej nowelizacji ustawy o trybunale z 2015 r., 
lipcowej ustawy o trybunale z 2016 r., odwołania od 
orzeczeń Państwowej Komisji Wyborczej, dostępu 
ministra sprawiedliwości do akt spraw sądowych 
w sądach wojskowych, dostępu do pytań testowych 
z końcowych egzaminów lekarskich, postępowania 
upadłościowego, egzaminu na prawo jazdy dla osób 
niepełnosprawnych, zasad sporządzania kasacji od 
orzeczenia sądu drugiej instancji, wysokości opłat 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, za-
sad umieszczania osób całkowicie ubezwłasnowolnio-
nych w domach opieki społecznej oraz zasad zwrotu 
nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego.

Jak łatwo zauważyć, tegoroczne wyroki stwier-
dzające niekonstytucyjność co najmniej jednego z za-
kwestionowanych przepisów zapadły w sprawach, 
których przedmiotem jest potrzeba ochrony podmio-
towości człowieka, każdego człowieka. Trudno uznać 
wspomniane wyroki za przejaw ingerencji Trybunału 
Konstytucyjnego w sferę rządzenia przypadającą wła-
dzy politycznej.

30 września br. do Sejmu wpłynął kolejny pro-
jekt ustawy regulującej funkcjonowanie Trybunału 
Konstytucyjnego. Ma to być jedna z 3 ustaw od nowa 
określających ustawowe zasady funkcjonowania sądu 
konstytucyjnego. Pomijam już fakt, że uchwalanie 
co kwartał ustawy ustrojowej – a taką jest ustawa 
o Trybunale Konstytucyjnym – lub jej nowelizacji 
podważa autorytet państwa i stanowionego przez 
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(prezes A. Rzepliński) Po czwarte, ustawodawca nie może uzależnić 
możliwości rozpoznania sprawy przez trybunał od 
stawiennictwa prokuratora generalnego lub jego 
przedstawiciela w sprawach, w których ustawa prze-
widuje obowiązek uczestnictwa prokuratora gene-
ralnego. Takie rozwiązanie jest naruszeniem zasady 
niezależności i odrębności trybunału od pozostałych 
władz oraz zasady sprawności i rzetelności działania 
instytucji publicznych, ponieważ prowadzi ono do 
tego, że prokurator generalny może za pomocą prostej 
czynności faktycznej dowolnie blokować trybunałowi 
rozpoznanie każdej sprawy. Niewykonywanie prostej 
czynności faktycznej może stać się instrumentem 
mającym na celu blokowanie działalności trybuna-
łu, czego aż nadto dobrze dowodzi niekonstytucyjna 
praktyka odmawiania ogłaszania wyroków trybunału 
w dziennikach urzędowych. Próbę jej ustawowego 
usankcjonowania zawierały przepisy o ogłaszaniu 
orzeczeń zawarte w pierwotnym brzmieniu obecnie 
obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
z 22 lipca tego roku. W takich próbach blokowania 
pracy trybunału lub pozbawiania jej skuteczności 
chodzi ostatecznie o to, by władza polityczna, któ-
rej ustawy trybunał ma kontrolować pod kątem ich 
zgodności z konstytucją, sama decydowała o tym, czy 
zechce się tej kontroli podporządkować. To tak jakby 
w skali mikro… jakby policja zatrzymała kierowcę 
za przekroczenie szybkości, po czym pytała go, czy 
zechce przyjąć mandat, czy też będzie jechał on dalej 
z równie nieprzepisową prędkością i bez żadnych 
konsekwencji.

Niedopuszczalne konstytucyjnie są także inne 
ustawowe mechanizmy blokowania lub spowalniania 
prac trybunału, takie jak instytucja sprzeciwu gru-
py co najmniej 4 sędziów skutkująca odraczaniem 
narad sędziowskich nad sprawą, zawarte w pier-
wotnym brzmieniu obecnie obowiązującej ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym. To rozwiązanie pro-
wadzi do sytuacji, w której 4 sędziów może de facto 
dowolnie zatrzymywać rozpoznanie sprawy, choćby 
nawet pozostałych 11 było gotowych do wydania 
orzeczenia.

Po piąte, ewentualna nowa ustawa regulująca 
zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinar-
nej sędziów trybunału nie może naruszać ich nie-
zawisłości, nie może mieć takiej intencji, żeby sę-
dziowie zaczęli się bać – to jest nie do wyobrażenia 
w państwie unijnym – dlatego też odpowiedzialność 
dyscyplinarna sędziów konstytucyjnych musi w peł-
ni pozostawać w zakresie wyłącznej kompetencji 
trybunału. To trybunał powinien samodzielnie de-
cydować o wszczęciu postępowania, samodzielnie 
je prowadzić i samodzielnie określać jego skutki. 
Zaznaczam przy tym, że odpowiedzialność dyscy-
plinarna jest dodatkową formą odpowiedzialności 
prawnej sędziego konstytucyjnego niewyłączającą 

i rzetelnego działania Trybunału Konstytucyjnego 
jest odpowiednie ukształtowanie sposobu orzekania, 
czyli podejmowania przez trybunał decyzji o treści 
rozstrzygnięcia. Wymaga to między innymi odpo-
wiedniego określenia kworum i większości głosów 
potrzebnych do wydania orzeczenia. Nie mogą one 
być nadmiernie wysokie, przy czym większość gło-
sów potrzebna do wydania orzeczenia musi być, 
zgodnie z jednobrzmiącym przepisem konstytucji, 
większością zwykłą. Składy orzekające w trybunale 
muszą być określone przez ustawę w taki sposób, by 
gwarantowały rzetelne i sprawne rozpoznanie sprawy, 
to jest rozpoznanie bezstronne, niezależne i bez zbęd-
nej zwłoki. Rzetelność orzekania jest gwarantowana 
przez kompetencje merytoryczne, doświadczenie za-
wodowe i wysokie morale członków składu orzeka-
jącego, a nie wyłącznie przez ich liczebność. Z kolei 
dobór różnych liczbowo składów do rozpatrywania 
poszczególnych typów spraw powinien być oparty na 
racjonalnym kryterium. Oznacza to między innymi 
to, że większe składy powinny być wyznaczane tylko 
do spraw skomplikowanych lub dotyczących aktów 
stojących wyżej w hierarchii źródeł prawa, a mniej-
szość nieorzekających w sprawie sędziów nie może 
dowolnie decydować o tym, że de facto każda sprawa 
zostanie rozpoznana w pełnym składzie.

Po trzecie, ustawodawca nie może nakazywać 
Trybunałowi Konstytucyjnemu rozpatrywania 
spraw według kolejności wpływu. Skutkowałoby to 
uzależnieniem tempa rozpatrywania spraw od zu-
pełnie przypadkowych okoliczności. Do trybunału 
wpływają zarówno sprawy stosunkowo proste do 
rozstrzygnięcia, jak i sprawy o bardzo dużym stop-
niu skomplikowania. Jest oczywiste, że te pierwsze 
wymagają mniej czasu do rozpoznania niż te drugie. 
Obowiązek czekania z rozstrzygnięciem w prostej 
sprawie tylko dlatego, że wpłynęła ona po sprawie, 
która wymaga dłuższych prac trybunału, jest irracjo-
nalny. Sama konstytucja zna pojęcie projektu pilnego 
ustawy – art. 123 ust. 3. To samo dotyczy ustalania 
wcześniejszych dopuszczalnych terminów rozpraw 
w oderwaniu od tego, czy trybunał jest już gotowy do 
rozstrzygnięcia. Narzucanie trybunałowi sztywnego 
trybu rozpoznawania spraw jest naruszeniem zasady 
niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Rolą 
ustawodawcy jest stworzenie optymalnych warunków 
orzekania, a nie sterowanie strumieniem spraw wpły-
wających do trybunału. Innymi słowy, ustawodawca 
ma przygotować trybunałowi ustawę, a nie regulamin 
wewnętrzny. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda-
łaby praca Senatu, gdyby jakiś zewnętrzny wobec 
niego organ narzucał mu regulamin pracy, nie licząc 
się zupełnie z realiami, obowiązującym regulaminem 
i zwyczajami funkcjonującymi w Izbie.
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(prezes A. Rzepliński) odpowiedni czas na zgłaszanie marszałkowi Sejmu 
kandydatów. Prawo zgłaszania powinny mieć róż-
ne podmioty. Powinna zostać utrzymana zasada, 
że uprawnienie do desygnowania potencjalnych 
kandydatów na stanowisko sędziego przysługuje 
grupom co najmniej 15 posłów. Jest to uprawnienie 
konsekwentnie łączące się z późniejszą realiza-
cją poselskiego prawa do zgłaszania kandydatów 
w politycznym kontekście wyboru na stanowisko 
sędziego trybunału. Uprawnienie do zgłaszania 
kandydatów marszałkowi Sejmu powinno przysłu-
giwać również Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów 
Sądu Najwyższego, Zgromadzeniu Ogólnemu 
Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Radzie 
Prokuratorów, właściwym ogólnokrajowym or-
ganom samorządów zawodowych – adwokatów, 
radców prawnych oraz notariuszy – radom wy-
działów prawa uczelni, jeżeli wydziały te posia-
dają uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego nauk prawnych, 
Instytutowi Nauk Prawnych, Komitetowi Nauk 
Prawnych PAN oraz Komisji Prawniczej Polskiej 
Akademii Umiejętności, a także właściwym orga-
nom ogólnokrajowych stowarzyszeń prawniczych 
zarejestrowanych od co najmniej 10 lat, organiza-
cjom skupiającym środowiska prawnicze lub ma-
jącym na celu działanie w obszarze problematyki 
tworzenia, stosowania lub funkcjonowania prawa 
o ustabilizowanej pozycji. Każdy z uprawnionych 
podmiotów mógłby zgłosić jedną osobę na jedno 
stanowisko sędziego Trybunału. Tak ukształtowany 
krąg podmiotów stanowiłby szeroką reprezentację 
środowisk prawniczych, dawałby zarazem rękojmię 
możliwości korzystania z obszernego zestawu po-
tencjalnych kandydatur na stanowisko sędziego, 
cechujących się wysokimi kwalifikacjami odpo-
wiadającymi wymaganiom, jakie musimy stawiać 
każdemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. 
Walory kandydatów przedstawiane byłyby w dys-
kusji publicznej. Ostatni głos – chciałbym to szcze-
gólnie podkreślić – należałby, jak do tej pory, do 
Prezydium Sejmu lub do grupy co najmniej 50 po-
słów, którzy wskazaliby kandydata bądź kandyda-
tów przedstawionych na posiedzeniu plenarnym 
Sejmu w celu dokonania końcowego aktu wyboru 
sędziego, ostatecznego aktu, nieodwoływalnego, 
niezmienialnego.

Po dziewiąte, ewentualna nowa ustawowa regu-
lacja funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego 
powinna przewidywać odpowiednie vacatio legis, 
tak by trybunał zdążył się przygotować do efektyw-
nego stosowania nowych aktów oraz by miał możli-
wość, w razie zaskarżenia nowych ustaw przez któryś 
z uprawnionych podmiotów, skontrolować te ustawy 
przed wejściem ich w życie.

jego odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej 
lub karnej.

Po szóste, żadna ustawa, także ewentualne ko-
lejne ustawy regulujące funkcjonowanie Trybunału 
Konstytucyjnego, nie może stanowić próby obejścia 
wyroków trybunału. Taką próbę zawierała obecnie 
obowiązująca ustawa o trybunale w jej pierwotnym 
brzmieniu mająca obejść wyrok trybunału z 3 grud-
nia 2015 r. w sprawie o sygn. K 34/15 odnoszący 
się do procedury wyboru sędziów konstytucyjnych 
w zeszłym roku. Wbrew założeniu, które prawdo-
podobnie legło u podstaw tego zamysłu, na mocy 
ustawy nie da się uchylić wyroku trybunału, jest 
on ostateczny. Sam fakt ostateczności judykatu 
Trybunału Konstytucyjnego stanowi zresztą element 
mechanizmu zwiększającego staranność ustawodaw-
cy w procedurze stanowienia dobrego prawa. Taka 
jest praktyka państw zachodnioeuropejskiej kultury 
prawnej; jest to jeden z ważnych mechanizmów wy-
muszających w razie potrzeby procedurę stanowienia 
dobrego prawa.

Po siódme, ewentualna nowa ustawowa regu-
lacja funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego 
powinna zawierać przepisy przejściowe umożliwia-
jące racjonalne stosowanie nowych aktów do spraw 
wniesionych do trybunału przed wejściem tych aktów 
w życie. Chodzi zwłaszcza o to, żeby nie przekreślać 
ważności już dokonanych czynności procesowych, 
ponieważ w innym razie istotnie i przede wszystkim 
zupełnie niepotrzebnie opóźnia to rozpoznanie spraw 
tam, gdzie to rozpoznanie jest już zaawansowane 
w Trybunale. Przekreślanie… Kiedy co 3 miesiące 
Trybunał otrzymuje nową ustawę, to tak naprawdę 
z punktu widzenia racjonalnego działania instytucji, 
w tym Trybunału Konstytucyjnego, organu o spe-
cjalnej wrażliwości… Ma to na celu dezorganizowa-
nie w ogóle tej roboty. Chodzi o to, żeby sędziowie 
nie orzekali, bo i tak nie wiadomo, co ustawodawca 
uchwali w przepisach przejściowych, a bez tego nie da 
się patrzeć racjonalnie na nową ustawę w kontekście 
poprzedniej ustawy i w kontekście spraw, które przed 
trybunałem już zawisły i których rozpoznawanie się 
rozpoczęło.

Przekreślanie dokonanych już czynności proceso-
wych jest ingerencją w proces orzekania trybunału 
i narusza zasadę niezależności i odrębności władzy 
sądowniczej oraz zasady sprawności i rzetelności 
działania instytucji publicznych. I to nie jest wymysł 
trybunału, to jest nakaz ustrojodawcy.

Po ósme, dobrze napisana ustawa o Trybunale 
Konstytucyjnym powinna określać precyzyjnie pro-
cedurę wyboru prawnika wyróżniającego się wiedzą 
prawniczą na wakujący urząd sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego. Powinien być zagwarantowany 
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(prezes A. Rzepliński) Senator Jerzy Fedorowicz:

Tak, tak, składam wniosek przeciwny: o konty-
nuowanie debaty.

(Senator Jan Rulewski: Ja dołączam się do tego 
wniosku i chciałbym go uzasadnić.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Do którego wniosku, Panie Senatorze Rulewski?
(Senator Jan Rulewski: Do tego.)
Dobrze, proszę bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Gdzie idziesz?)
(Senator Tomasz Grodzki: Mównica zajęta.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Z miejsca, z miejsca.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Aha, dobrze, to ja tu sobie…)
(Senator Tomasz Grodzki: Nie, nie, Panie 

Prezesie…)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z faktu, że nasi koledzy ze strony przeciw-

nej bojkotują wystąpienie prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego… Nie można przyjąć wniosku pana 
senatora Jackowskiego, który to wniosek z gruntu jest 
nieprawdziwy, fałszywy, polityczny. A tym bardziej 
nie można zmierzać do tego, żeby ograniczać swobo-
dę wystąpień, swobodę słów, która w Senacie miała 
miejsce od początku jego istnienia.

(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie sprosto-
wania, Panie Marszałku!)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze Jackowski.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tylko się ograniczaj.)

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja nikomu nie ograniczam, tylko… Ponieważ pan 
prezes zechciał odnieść się do wielu kontekstów, które 
nie były w tym punkcie przewidziane – a ja przygoto-
wałem się do tego – dotyczącym roku 2015, chciałbym 
mieć czas na przygotowanie się do dyskusji. Ja niko-
mu nie odbieram… A więc tezy sformułowane przez 
pana senatora Rulewskiego są tezami fałszywymi 
i nie mają charakteru merytorycznego…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale pan nie 
stanowi większości!)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, jeszcze raz… Proszę powtórzyć to ostat-
nie zdanie, bo wyłączył pan mikrofon.)

Szanowni Państwo, w tym roku Trybunał 
Konstytucyjny obchodzi swoje 30-lecie. Jubileusz 
ten jest liczony od dnia wydania pierwszego wyroku 
przez trybunał, w którym stwierdził on, ku osłupie-
niu ówczesnej władzy, niezgodność rozporządzenia 
Rady Ministrów z konstytucją. Z kolei w przyszłym 
roku minie 20 lat od uchwalenia i wejścia w życie 
Konstytucji III RP. Ustrój demokracji konstytucyjnej 
państwa zachodniej kultury prawnej może mieć swoje 
wady, niemniej ustanowienie konstytucji z 1997 r. 
i porządne uregulowanie w niej ustroju Trybunału 
Konstytucyjnego należą do najważniejszych zdarzeń 
w najnowszej historii politycznej i prawnej Polski. 
Pod rządami konstytucji ustanowionej wolą narodu 
i chronionej orzecznictwem trybunału Polska wstąpiła 
do NATO i do Unii Europejskiej. W coraz większym 
stopniu zaszczepiała też na swoim terytorium wartości 
zachodniej kultury prawnej, opartej na demokracji, 
rządach prawa oraz na przyrodzonej i niezbywalnej 
godności człowieka. Sama Polska również coraz wię-
cej wnosiła do tej kultury prawnej. Nie odwracajmy 
się od naszego wspólnego dorobku, naszego wysiłku. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wniosek formalny.)
Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja chciałbym zgłosić wniosek 

formalny o zarządzenie przerwy do 19 paździer-
nika do godziny 10.00. Uzasadnienie jest następu-
jące: pan prezes Rzepliński w swoim wystąpieniu 
wyszedł poza zakres merytoryczny punktu, który 
brzmiał „Informacja o istotnych problemach wyni-
kających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 roku”, i podjął się recen-
zowania aktualnych spraw z parlamentu, w związku 
z tym, żebyśmy mieli czas na przygotowanie się do 
debaty, proszę o zarządzenie przerwy do 19 paździer-
nika do godziny 10.00. Dziękuję.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wniosek przeciwny!)
(Senator Jan Rulewski: Jest wniosek przeciwny!)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jest wniosek przeciwny?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma kwo-

rum…)
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(senator J. M. Jackowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Przed przerwą był zgłoszony wniosek o ogłoszenie 

przerwy do dziewiętnastego tego miesiąca… o prze-
rwanie rozpatrywania punktu i ogłoszenie przerwy 
w zasadzie do następnego posiedzenia, najbliższe-
go posiedzenia, który zgłosił pan senator Jan Maria 
Jackowski.

Pan senator Rulewski się zgłasza. Tak?
Ale proszę z miejsca, Panie Senatorze, z miejsca…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, biorąc pod uwagę godność, po-

wagę i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego dla 
prac dla Polski, a szczególnie dla Senatu, w tych oko-
licznościach uważam za zasadne wycofanie swojego 
wniosku.

(Głos z sali: Sprzeciwu.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Sprzeciwu.)
Swojego sprzeciwu, tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pozostaje w związku z tym wniosek pana senatora 

Jana Marii Jackowskiego.
Ogłaszam przerwę do dwudziestego w tym punk-

cie i na tym…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

ja zgłaszałem wniosek o przerwę do dziewiętnastego, 
do godziny 10.00, a nie do dwudziestego.)

Dziewiętnastego o godzinie 10.00 jest posiedzenie 
trybunału w pełnym składzie, w związku z tym jest 
niemożliwe, żeby tutaj pana prezesa ściągnąć.

W związku z tym ogłaszam przerwę do 20 paź-
dziernika.

Ja przepraszam bardzo. Tezy zgłoszone przez pana 
senatora Rulewskiego w ocenie mojego wniosku nie 
mają charakteru merytorycznego, a charakter po-
lityczny. O, tak – żeby w protokole to było dobrze 
zaznaczone. Dziękuję.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dobrze, głosujmy!)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ponieważ jest wniosek przeciwny, sprzeciw…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Głosujemy!)
…poddam ten wniosek pana senatora pod głoso-

wanie.
(Głos z sali: Może najpierw sprawdźmy, czy jest 

kworum.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak nie ma kworum, 

to możemy debatować.)
Nie, nie… Dobrze, dobrze, dobrze.
(Głos z sali: Możemy sprawdzić kworum.)
Poddam pod głosowanie za 5 minut, czyli… 

o 13.40, za 7 minut.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale może najpierw 

pytania?)
Będzie głosowanie, poddam to pod głosowanie 

o 13.40.
(Głos z sali: Ale trzeba mieć kworum, żeby…)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Ale możemy 

mieć pytania do pana…)
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Nie możemy 

mieć pytań?)
(Głos z sali: Przerwa jest, przerwa.)
Dziękuję, na tę chwilę jest przerwa.

 
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 33  

do godziny 13 minut 40)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 13 minut 42)



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

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

miejsc przy stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie, 9 października 

2016 r. zmarł Andrzej Wajda, senator I kadencji, 
członek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki 
i Edukacji Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji 
i Polaków za Granicą. Był wybitnym reżyserem filmo-
wym i teatralnym, jednym z twórców polskiej szkoły 
filmowej. W 2000 r. otrzymał honorowego Oscara 
za całokształt swojej twórczości. Został odznaczony 
Orderem Orła Białego.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci senatora Andrzeja Wajdy.

(Senator Stanisław Kogut: Wieczny odpoczynek 
racz mu dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 
niechaj mu świeci.)

(Senator Stanisław Kogut: Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostanie w naszej pa-

mięci.)
Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, w dniu 6 października 

bieżącego roku w trakcie rozpatrywania punktu 
siódmego: informacja o istotnych problemach wy-
nikających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 roku, został zgłoszony przez 
pana senatora Jana Marię Jackowskiego wniosek for-
malny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 19 
października br. do godziny 10.00. Sprzeciw wobec 
tego wniosku zgłosili senatorowie: Jerzy Fedorowicz, 
Jan Rulewski oraz Jadwiga Rotnicka. Została za-
rządzona przerwa techniczna, po której powinno 
nastąpić głosowanie nad wnioskiem pana senatora 
Jackowskiego. Po wznowieniu obrad pan senator Jan 

Rulewski wycofał swój sprzeciw. Swojego sprzeciwu 
nie wycofali jednak pan senator Jerzy Fedorowicz 
oraz pani senator Jadwiga Rotnicka. W związku 
z tym powinno się odbyć głosowanie nad wnioskiem 
formalnym pana senatora Jana Marii Jackowskiego. 
Jednakże marszałek prowadzący obrady ogłosił prze-
rwę do 20 października br. Wobec tego, na podstawie 
art. 8 ust. 1 pkty 1, 7 i 9 Regulaminu Senatu, podjąłem 
decyzję o skróceniu przerwy do dnia dzisiejszego.

Państwo Senatorowie, przystępujemy do głosowa-
nia w sprawie wniosku…

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym wycofać mój wniosek o zarządze-

nie przerwy do 19 października do godziny 10.00, 
ponieważ w tej chwili jest on bezcelowy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Zatem, proszę państwa, powracamy do rozpatry-

wania punktu siódmego porządku obrad: informacja 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 
roku.

Przed przerwą wysłuchaliśmy informacji pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego. Teraz przystą-
pimy do zadawania pytań prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego, panu profesorowi Andrzejowi 
Rzeplińskiemu.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-
tanie prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, panu 
Andrzejowi Rzeplińskiemu?

Pan…
(Głos z sali: Rulewski pierwszy.)
Tak jest, pan senator Rulewski jako pierwszy. 

Proszę bardzo.
A pana prezesa w takim razie zapraszam do mów-

nicy.
(Rozmowy na sali)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski) nie jest zgodne z opiniami krytycznymi w stosunku 
do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo bym prosił panie i panów senatorów – 

pana senatora Klicha również – aby przeczytali sobie, 
co jest w tym punkcie porządku obrad. Pan chyba 
nie przeczytał, ale trudno… Pan ma prawo nie rozu-
mieć. Przypomnę w takim razie wszystkim: infor-
macja o istotnych problemach wynikających z dzia-
łalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
w 2015 roku.

Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.
Pan prezes będzie odpowiadał na pytania.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Prezesie, krążą, w moim przekonaniu nie-

uprawione, pogłoski o zbyt małym obciążeniu sę-
dziów pracą, szczególnie w ostatnim okresie, czyli 
w roku 2015, bo ten okres omawiamy dzisiaj, zgodnie 
z porządkiem naszych obrad. Chciałbym, żeby poku-
sił się pan o przypomnienie wszystkim – to oczywi-
ście jest w sprawozdaniu, ale to jest dobra okazja, bo 
mamy dzisiaj tak obszerne kworum – jak wyglądała 
w tym czasie kwestia obciążenia pracą, liczby spraw 
różnego rodzaju itp. w stosunku do lat ubiegłych. Nie 
pytam o szczegóły. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Prezesie, bardzo proszę o odpowiedzi.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pytanie pana senatora Rulewskiego o stan prze-

strzegania praw człowieka, praw i wolności człowieka 
w Polsce, i o ocenę stanu ustawodawstwa w Polsce. 
Jeżeli chodzi o stan przestrzegania praw i wolności 
człowieka w Polsce, to ja jako sędzia konstytucyj-
ny oceniam ten stan z punktu widzenia problemu 
konstytucyjnego, który w konkretnej sprawie został 
przedstawiony. Z tej perspektywy, o którą, jak są-
dzę, chodzi panu senatorowi, trudno mi się w tym 
momencie wypowiadać, bo trzeba by brać pod 
uwagę, kolejno, katalog naszej konstytucji, katalog 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, katalog 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – te 
katalogi w dużym stopniu się pokrywają – kata-

Panie Prezesie, czekamy na pana. Przepraszam 
bardzo, ale pan senator Rulewski nie rozpocznie zada-
wania pytania, dopóki pan nie będzie przy mównicy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeżeli wolno, Panie 
Marszałku…)

Nie, nie wolno, bo pan senator Rulewski ma py-
tanie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Wcześniej była 
już zrobiona lista i nie wiem, czy ona obowiązuje. 
Przepraszam, ale…)

Ja nie wiem. To sekretarz… Nie wiem. Ona może 
obowiązywać, ale musi tu być, a ja jej nie widzę. 
Proponuję, żebyście państwo senatorowie… Ci sena-
torowie, którzy będą chcieli zabrać głos, na pewno 
głos zabiorą.

Kto chce zabrać głos? Pan chce?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, w kolejności.)
To proszę bardzo o zapisywanie się.
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.
Przypominam o czasie na zadanie pytań –1 mi-

nuta.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mija bardzo długi okres pracy pana 

i całego trybunału, okres obecnej kadencji. Jak oce-
nia pan po tylu latach sprawowania swojej wybitnej 
i zaszczytnej funkcji stan przestrzegania praw czło-
wieka w Polsce, stan prawodawstwa w ogóle? Jakie 
pan widzi perspektywy? O te perspektywy pytam 
w kontekście opinii, którą pan wypowie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich. Bardzo proszę.
Ja tylko przypominam państwu, że punkt, który 

jest w tej chwili rozpatrywany, dotyczy informacji 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Prezesie, opozycja zarówno w Sejmie, jak 

i w Senacie odniosła się bardzo krytycznie do ostat-
niej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
Komisja Wenecka wydała w tej sprawie orzeczenie 
w ubiegłym tygodniu. Chciałbym, żeby pan przedsta-
wił nam – ta opinia Komisji Weneckiej chyba słabo 
jest znana polskiemu społeczeństwu – w jakich punk-
tach to stanowisko zgadza się i w jakich punktach 
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(prezes A. Rzepliński) Każda z pań i każdy z panów senatorów może prze-
czytać treść stawianych zarzutów. Pamiętajmy, że 
instytucja wniosku grupy posłów albo grupy sena-
torów zawsze jest skutecznym narzędziem opozycji 
parlamentarnej, tak w poprzednich kadencjach, jak 
i w tej kadencji. Jest oczywiste, że z tego punktu wi-
dzenia każdy sąd konstytucyjny stoi na straży praw 
mniejszości, tych mniejszości parlamentarnych. To 
jest jego oczywiste zadanie. Dlatego takie argumenty 
przedstawiane przez wnioskodawców musimy brać 
pod uwagę. Stąd moja wiedza na ten temat i stąd odpo-
wiedź na drugie pytanie pana senatora Rulewskiego.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Klicha i opi-
nię Komisji Weneckiej, to powiem, że ja oczywi-
ście treść tej opinii znam, ale nie mam jej tu ze sobą. 
A żeby o niej dyskutować, musiałbym ją mieć w tecz-
ce. Bodajże 30 września komisja głosowała nad treścią 
tej opinii. Jest to opinia wydana na zlecenie sekreta-
rza generalnego Rady Europy. Obejmuje ona projekt 
ustawy, samą ustawę, do pewnego stopnia obejmuje 
również treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym obo-
wiązującej od 14 sierpnia, uchwalonej przez Sejm 
22 lipca. Jest to bez wątpienia opinia krytyczna, ale 
o szczegółach nie chciałbym mówić, bo to dotyczy 
również kwestii już bardzo zaawansowanego roku 
2016.

Aha, pan senator Klich pytał jeszcze o to, w jakich 
punktach ta opinia jest zgodna z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego. W niektórych jest zgodna. Tyle że 
trybunał pracował niezależnie od tego, czy sekretarz 
generalny Rady Europy zleciłby komisji przygoto-
wanie opinii, czy też nie, czy ona w tym czasie pra-
cowałaby, czy też nie. Trybunał wydaje swój wyrok 
niezależnie od tego typu działań podmiotów zupełnie 
od trybunału niezależnych, a i trybunał nie jest od 
nich zależny. Podobieństwa wynikają z oczywistego 
procesu dokonywania ocen i porównywania kontro-
lowanego aktu prawnego z wzorcami, w przypad-
ku Trybunału Konstytucyjnego z naszą konstytu-
cją, w przypadku Komisji Weneckiej z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka oraz z przepisami przyję-
tymi i zarówno twardym, jak i miękkim prawem Rady 
Europy, instytucji, jak wiemy, istniejącej od 1950 r.

Pytanie pana senatora Zientarskiego to było pyta-
nie o plotki o małym obciążeniu sędziów sprawami, 
które mają w swoich referatach. Akurat nie znam tych 
plotek, ale na pewno jest tak, że średnie obciążenie 
sprawami załatwionymi przez sędziego w sprawach 
szczególnie istotnych dla każdego z nas, tj. wyrokami 
Trybunału Konstytucyjnego, nie chcę powiedzieć, 
że mieści nas w górnej połowie, w dolnej połowie 
czy w środku, gdy porównamy to z sądami konsty-
tucyjnymi w innych państwach unijnych, ale tak się 
po prostu składa, być może taka jest logika kontroli 
konstytucyjności prawa w sądach – także w Sądzie 

log Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych 
i Politycznych czy katalog Międzynarodowego Paktu 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
ONZ, i wypowiadać się na temat tego, czy stan po-
szanowania tych poszczególnych praw i wolności się 
zmienia, a jeśli tak, to czy idzie to w lepszym, czy 
w gorszym kierunku. Moje poczucie jako obywate-
la jest takie, że w kwestii tych podstawowych praw 
osobistych i politycznych, wolności politycznych 
i osobistych, trudno stwierdzić, czy w ciągu 2015 r. 
nastąpiła – nie mam takiego barometru – poprawa, 
czy też nastąpiło pogorszenie. To się przekłada na 
to, że nie uważam, żeby w zeszłym roku nastąpiła 
jakaś wyraźna zmiana, którą należałoby stwierdzić 
z perspektywy prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Jeżeli chodzi o stan ustawodawstwa w Polsce, to 
oczywiste jest to, że sama procedura ustawodaw-
cza w Polsce uległa istotnym zmianom, istotnym 
z punktu widzenia standardów, które wyznaczył na 
przestrzeni 30 lat Trybunał Konstytucyjny. Myślę, 
że z tej perspektywy w ostatnich kilkunastu mie-
siącach jest gorzej, przede wszystkim przez to, że… 
Każda ustawa jest istotna. Ustawa zmieniająca tylko 
jeden przepis w jakiejś innej ustawie także jest istotna 
z perspektywy tego, jak ta procedura prowadzenia 
prac legislacyjnych wygląda. Tu bez wątpienia… Nie 
chodzi mi nawet o ustawy regulujące status Trybunału 
Konstytucyjnego, jego organizację i tryb postępowa-
nia, ale również o inne ustawy, na co zwracają uwagę 
przede wszystkim ci, którzy w ciągu ostatnich kilku-
nastu miesięcy… Dotyczy to również końcowej fazy 
działania Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji, 
no ale i Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji. We 
wnioskach, które przedkładane są przez uprawnio-
nych wnioskodawców, bardzo często powtarzają się 
argumenty wskazujące na to, że projekty ustaw są nie 
dość dokładnie przygotowane, nie tak jak powinniśmy 
tego oczekiwać, także jeżeli chodzi o sam Regulamin 
Sejmu czy Senatu. Tryb załatwiania tych spraw nie 
gwarantuje przestrzegania demokratycznych reguł 
w postępowaniu legislacyjnym, czyli poszanowania – 
odnoszę się do prac parlamentu poprzedniej i obecnej 
kadencji – i przestrzegania praw mniejszości. Mam 
na myśli prawa opozycji, przekładając to na warunki 
parlamentu. Niestety w rezultacie znajduje to wyraz 
w argumentacji wnioskodawców. Prawo pisane szyb-
ko nie może być prawem dobrym, i to nie jest kwestia 
złej czy dobrej woli parlamentarzystów. Po prostu 
pośpiech w tworzeniu przepisów prawa, kiedy nie ma 
jakiejś nagłej narodowej potrzeby, kiedy nic się nie 
wali… No, już nie chcę mówić o sytuacji, w której 
obce wojska zbliżają się do granic naszej ojczyzny. 
Nie wydarzyło się nic takiego, co uzasadniałoby takie 
gwałtowne przyspieszenie. I to jest odnotowywane. 
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(prezes A. Rzepliński) na podstawie przepisów ustawy czerwcowej, bardzo 
racjonalnej w zakresie szybkości załatwiania, bez 
jakiegokolwiek kosztu dla jakości merytorycznego 
załatwienia sprawy we wstępnej fazie… Doszliśmy 
do takiego punktu, a chyba krócej już by się nie dało, 
że średni czas załatwiania skargi przez trzyosobowy 
skład jednoinstancyjny – ale zawsze trzyosobowy, 3 
sędziów konstytucyjnych – wynosił 3 miesiące. To 
było czterokrotne skrócenie terminu. Powróciliśmy 
do stanu sprzed 30 sierpnia 2015 r. Jest dwuinstan-
cyjne postępowanie: najpierw jeden sędzia, potem… 
Skarżącemu przysługuje zażalenie na postanowienie 
o odmowie skierowania sprawy na merytoryczne 
rozpoznanie. Zdarza się, naturalnie, że sędzia już 
w postępowaniu jednoinstancyjnym decyduje się 
na to, żeby skierować sprawę do rozpoznania me-
rytorycznego. Wtedy pewne prawdopodobieństwo 
błędu, który skutkuje tym, że postępowanie przed 
trybunałem, już w merytorycznym rozpoznaniu, 
kończy się umorzeniem, jest większe. 3 sędziów 
orzekających w pierwszej instancji dawało znacz-
nie silniejsze gwarancje, że ta decyzja rzeczywiście 
będzie decyzją trybunalską; czyli w tej wstępnej 
fazie nie podejmuje jej merytorycznie 1 sędzia, a 3 
sędziów. Należy też wziąć pod uwagę to, że w takiej 
sprawie trzeba również korespondować z adwoka-
tem czy radcą prawnym, który przedstawił skargę, 
żądać uzupełnień. Zresztą podobnie to wygląda, 
jeżeli chodzi o załatwianie we wstępnej fazie… 
Inaczej jest np. z wnioskiem grupy senatorów czy 
grupy posłów. Parlamentarzyści korzystają z pomo-
cy technicznej wybitnych prawników, legislatorów 
parlamentarnych i te wnioski od początku nie budzą 
wątpliwości co do tego, co jest kwestionowane, jakie 
argumenty za tym stoją i jakie wzorce wnioskodaw-
ca przedstawia. W przypadku pytań sądów zdarza 
się – nie w każdej sprawie i nie powiem, że bardzo 
często – konieczność korespondowania z sądem, 
żeby doprecyzował przede wszystkim argumenty 
za tym, że kwestionowany przepis będzie podstawą 
rozstrzygnięcia w sprawie. Pamiętajmy również – 
w tym przypadku czas się liczy – że za tą sprawą 
dotyczącą pytania prawnego sądu stoi jakiś oskarżo-
ny czy jakiś powód, czy jakiś uczestnik postępowa-
nia sądowego, który oczywiście zwykle liczy na to, 
skoro sąd kwestionuje przepis, że trybunał orzeknie 
o niekonstytucyjności tego przepisu. Oczywiście 
rozstrzygnięcie jest inną sprawą. 

Naturalnie tych spraw, zwłaszcza skarg kon-
stytucyjnych, jest znaczenie więcej niż wszyst-
kich innych spraw, które wpływają do Trybunału 
Konstytucyjnego. Przytaczałem paniom senator i pa-
nom senatorom dane. W zeszłym roku, w 2015 r., 
były 623 sprawy, co dziesiąta z nich kończyła się 
prawomocnym wyrokiem. Pozostałe z różnych po-
wodów… Chodzi przede wszystkim o skargi. Co 

Najwyższym Stanów Zjednoczonych, ale ogranicz-
my się tylko do Europy – że sądy konstytucyjne czy 
sądy najwyższe, które mają uprawnienia do kontroli 
konstytucyjności prawa, średnio wydają około 60 wy-
roków. To zależy także od lat. Nie jest tak, że u nas 
stale jest średnio 60 spraw; zdarzało się już znacznie 
więcej, bo 85 spraw zakończonych wyrokiem. W ze-
szłym roku były 62 sprawy – bardzo dużo, biorąc 
pod uwagę pewne spowolnienie w połowie listopada 
i w grudniu – a w poprzednim roku, w 2014, było 
65 wyroków.

Obciążenie, które znajduje swój wyraz najbardziej 
dobitny, najbardziej wyraźny i najbardziej interesu-
jący obywateli, ale również takie gremia jak parla-
menty… wyraża się taką właśnie liczbą wyroków. 
Przygotowanie do orzeczenia jednej sprawy z udzia-
łem… Pamiętajmy o tym, że nie jest tak, że… Czy 
to uprawniony wnioskodawca, np. grupa senatorów, 
czy sąd orzekający w sprawie mający wątpliwości 
co do konstytucyjności przepisu będącego podstawą 
rozstrzygnięcia, czy też obywatel albo osoba prawna, 
która ma wątpliwości co do tego, czy przepis będący 
podstawą prawomocnego wyroku bądź prawomocnej 
decyzji administracyjnej był zgodny z konstytucją… 
I dopiero się ten proces zaczyna. Musimy czekać na… 
Tu nie ma żadnej skargi, przygany, to jest stwierdze-
nie faktu, to jest oczywiste. Im lepiej są przygotowa-
ne stanowiska wszystkich uprawnionych i na mocy 
ustawy zobowiązanych uczestników postępowania, 
im bardziej one są dogłębne – zarówno krytyczne, 
jak i aprobujące treść kwestionowanych przepisów – 
im bardziej są polemiczne w stosunku do siebie, tym 
lepiej dla końcowego rezultatu. 

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 
kontrolującym konstytucyjność kwestionowanej nor-
my jest postępowaniem pisemnym i trybunał musi 
oczekiwać na otrzymanie stanowisk. Zadaniem pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego jest, po powrocie 
w tym zakresie do ustawy z 1997 r., bo w okresie jed-
norocznego – w sumie to nie był pełny rok – obowią-
zywania ustawy z 25 czerwca 2015 r. było to zadanie 
przewodniczącego składu orzekającego w sprawie… 
Słowo „poganianie” byłoby tu niewłaściwe. Zadaniem 
prezesa trybunału jest przypominanie podmiotom 
zobowiązanym do przedstawienia stanowiska o tym, 
że czas minął. Takim czasem zazwyczaj było 60 dni, 
2 miesiące. Czasami na wniosek, pisemny wniosek 
uczestnika postępowania przewodniczący składu czy 
prezes trybunału wydłuża ten termin, bo to jest forma 
dialogu między władzami w ramach podjętej już, 
rozpoczętej kontroli konstytucyjności prawa.

Musimy też pamiętać o tym, że w przypadku 
spraw wnoszonych w trybie skargi konstytucyjnej 
ta procedura zaczyna się o wiele wcześniej. Czasami 
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(prezes A. Rzepliński) w tym Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej. 60 spraw rocznie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
W kolejności, proszę o pytanie. Pan senator 

Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
To jest bardzo ważny moment dla demokracji pol-

skiej, ten czas, czyli już prawie rok, kiedy trwa to 
napięcie związane z Trybunałem Konstytucyjnym. 
Bez wchodzenia w szczegóły, ono powoduje brak 
zaufania obywateli do polityków w ogóle. Dowodem 
tego jest na przykład to, że na przyjęciu sprawozdania 
w ogóle nie było kworum, były tylko 2 osoby z ko-
alicji rządzącej. To nie jest dobre dla Polski, dlatego 
nie chcę dłużej się wypowiadać na ten temat, bo dla 
ludzi czytających i dla ludzi inteligentnych to jest 
oczywiste.

Proszę mi w takim razie odpowiedzieć na razie 
na 2 pytania.

Pierwsze: czy jako wieloletni sędzia i prawnik, 
i sędzia Trybunału Konstytucyjnego, i jego prezes zna 
pan w historii nowoczesnej demokracji jakiś przypa-
dek takiego braku zaufania, jaki w tej chwili władza 
okazuje Trybunałowi Konstytucyjnemu, który powi-
nien być, jest najważniejszym narzędziem czystości 
demokracji?

I drugie pytanie, szczegółowe, i to jest pytanie, 
które zadaję w imieniu sędziów. Doszło do takiego 
przypadku, że minister sprawiedliwości pozwolił 
sobie przesunąć, obniżyć rangę jednej pani sędzi, 
ponieważ uznano, że była źle przygotowana do pro-
wadzenia sprawy dotyczącej pani, która pod wpły-
wem dragów czy zaburzeń psychicznych spowodo-
wała wypadek, po czym się okazało, że to nie jest 
prawda. Ale w podtekście było coś takiego, że mi-
nister sprawiedliwości otrzymał kiedyś od tej pani 
sędzi wyrok zapłacenia grzywny. Coś takiego jest 
w ogóle niedopuszczalne w jakimkolwiek myśleniu 
o sprawiedliwości. Ale proszę mi powiedzieć jedno: 
do kogo taki sędzia ma się odwołać? Proszę to po-
wiedzieć, Panie Prezesie, mnie, senatorowi, który 
nie jest prawnikiem i mówi w imieniu obywateli. Do 
kogo taka pokrzywdzona świetna osoba, prawniczka, 
ma się odwołać w sytuacji, w której zapada coś tak 
kuriozalnego? Dziękuję bardzo.

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

dziesiąta skarga jest kierowana do merytorycznego 
rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.

Czy to jest mało? Uważam, że wcale nie, dlatego 
że… Ja akurat mogę to bezpośrednio ocenić, bo to 
najpierw do mnie wpływają wszystkie dokumenty 
w sprawach i wiem – naturalnie trzeba to dzielić tak-
że przez liczbę sędziów – ile dokumentów jest do 
przeczytania, do przeanalizowania. Powstają również 
dokumenty już w trakcie kontroli konstytucyjności, 
dokumenty będące opracowaniami przygotowanymi 
przez Biuro Analiz na polecenie prezesa trybunału 
albo na polecenie przewodniczącego składu orzekają-
cego, ważne dla orzeczenia. Zwykle są to przekrojowe 
opracowania, bardzo istotne. One też wymagają cza-
su. Nie chodzi o to, żeby w ciągu godziny otrzymać 
dokument, który będzie popierał jakąś rysującą się 
już linię, bo w końcu się może okazać, że jest ina-
czej… Traktujemy to bardzo poważnie. Czy potem 
kolejne przybliżenia… Aha, sędzia sprawozdawca 
przygotowuje przecież jeszcze materiały do lektury 
dla sędziów ze składu orzekającego.

W ostatniej sprawie, w przypadku której rozprawę 
wyznaczyłem na początek listopada, bardzo ważnej 
sprawie, dotyczącej i kwestii godności osoby ludzkiej, 
i praw osobistych zagwarantowanych w konstytucji, 
sędzia sprawozdawca przygotował cały pakiet arty-
kułów naukowych do przeczytania. Z tym też trzeba 
się zapoznać.

Można powiedzieć, i to jest naturalnie truizm, że 
sędzia, zwłaszcza sędzia sprawozdawca, a są takie 
sprawy, że wszyscy sędziowie ze składu jak gdyby 
chodzą z tą sprawą cały dzień… To nie znaczy na 
pewno, że przez 24 godziny na dobę nie robią nic 
innego, tylko myślą o tej sprawie, ale ona w nich 
tkwi. Tkwi jeszcze jakiś czas po wyroku. Tkwi 
szczególnie wtedy, kiedy sprawa jest bardzo trudna, 
bardzo ważna, bardzo nośna publicznie. Również 
rozprawa jest niezwykle obciążająca. Można po-
wiedzieć: no, co to jest rozprawa? Dwie godziny, 
nic. Wyjdą, usiądą, posłuchają, idą do sali narad, 
przyjmują ostateczną treść rozstrzygnięcia, wracają, 
ogłaszają, sprawa odfajkowana. Tak nie jest. Tak nie 
jest, a dzisiaj szczególnie tak nie jest, kiedy prezes 
Rady Ministrów nie tyle odmawia publikowania, 
ogłaszania wyroków, ile robi to per facta conclu-
dentia. Nie ogłasza i już. To ma znaczenie. Sędzia 
nie może sobie pomyśleć: co ja będę się wysilała czy 
wysilał, oni i tak tego nie ogłoszą. Jeżeli sędzia by 
tak przez sekundę pomyślał, to nie jest już sędzią 
konstytucyjnym, bo gdzie indziej podejmowana jest 
decyzja, w ogóle o pracy nad sprawą.

Czy to jest obciążające psychicznie? Oczywiście 
tak. Musimy to dołożyć do obciążeń typowych dla 
ostatecznego rezultatu pracy sądu konstytucyjnego, 
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władzy minionych konstytucji, i ten organ, który ma 
charakter zbiorowy, indywidualny… W przypadku 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego to jest jedno 
i drugie. Jestem sędzią orzekającym i jestem prezesem 
trybunału – jedna i druga funkcja jest wymieniona 
w konstytucji. I jeszcze do pewnego stopnia jest trzecia 
funkcja, mianowicie jestem członkiem Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Przez wszystkie lata, kiedy były prowadzone ba-
dania sondażowe CBOS – mogą to państwo sprawdzić 
– zaufanie do trybunału wyrażane słowem „popie-
ram” oscylowało między 46% a 39%. Ktoś powie, że 
to poniżej 50%. To jest ponad 2/3 tych, którzy mery-
torycznie się wypowiedzieli, czyli odpowiedzieli na 
pytanie albo że popierają, albo nie popierają, że są za 
albo przeciw. Pozostali to ci, którzy nie mieli zdania. 
I to w ten sposób trzeba widzieć. Tych, którzy nie 
mieli zdania, było, w zależności od sondażu, jakieś 
22–27%. I tu w zasadzie się nie zmieniało… Na prze-
strzeni lat wyraźnie były wahania 1–2% w poszcze-
gólnych kwartałach, ale ten rezultat stale oznaczał, 
że połowa Polaków, tych, którzy w ogóle rejestrują 
w swojej świadomości, że istnieje sąd konstytucyj-
ny, tych, którzy nawet jeżeli to rejestrują, są na tyle 
uczciwymi respondentami, że jak nie mają zdania, 
to mówią: „nie mam zdania”… To powodowało, że 
mogliśmy twardo powiedzieć, że ponad 2/3 Polaków 
akceptuje rezultaty pracy trybunału. Teraz to się bar-
dzo zmniejszyło, chyba do 26%. Bardzo mi przykro 
czytać, że tak jest, bardzo mi przykro, bo jakość pracy 
trybunału wcale się nie obniżyła, ale rozlewające się 
hejterstwo i kopanie potężnych rowów przeciwpan-
cernych dzielących naród przynosi skutek. Co ja mogę 
na to poradzić i co na to mogą poradzić sędziowie? 
Nic. Jesteśmy wobec tego bezbronni. Tak jest. To jest, 
można powiedzieć… Nawet nie mam siły czytać, jak 
to wygląda w przypadku innych organów konstytu-
cyjnych, czy ten słupek rośnie, czy spada, czy się 
utrzymuje. Dla mnie ten rezultat jest bardzo dobrym 
barometrem zaufania Polaków do państwa. Jeżeli tak 
się traktuje sąd konstytucyjny i jego sędziów, jeże-
li mówiąc o jego wyrokach, używa się takich słów 
do dziennikarzy na korytarzach parlamentarnych, 
to trudno oczekiwać, żeby… I jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że politycy czy parlamentarzyści przecież 
codziennie mają dostęp do ludzi… My nie jeździmy 
po Polsce i nie zbieramy się na jakichś politycznych 
spotkaniach, na wiecach, które są naturalne i przy-
rodzone w przypadku demokracji, nie wołamy tam 
o poparcie, nie tłumaczymy, bo tego naturalnie, po-
mijając wszystko inne, nie dałoby się zrobić. Jesteśmy 
w ogóle jakby poza takim działaniem. Czyli można 
powiedzieć, że ten rezultat czy te rezultaty z ostatnich 
kilku kwartałów są barometrem nie tylko kwestii 
zaufania, ale również tego, jaki stosunek mają Polacy 
do własnego państwa. Powtarzam: nie ma żadnego 

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja przede wszystkim chciałbym wyrazić swój 

podziw, Panie Prezesie, i podziękować panu, że tak 
wiernie trwa pan na straży konstytucji i znosi ciosy, 
które padają z różnych stron. Ja i wielu obywateli 
jesteśmy pełni podziwu.

A moje pytanie jest następujące. Ostatnio były 
prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział tak: 
traktuję przyjęcie konstytucji po raz pierwszy w pol-
skiej historii w referendum ogólnonarodowym jako 
wydarzenie ogromne, więc na to wszystko, co bu-
rzy tę konstytucję i ją podważa, patrzę bardzo źle 
i krytycznie. Czy zgadza się pan z tymi słowami? 
Czy może pan coś więcej na ten temat powiedzieć? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
I pan senator Augustyn. Bardzo proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, pewnie niezamierzenie, ale wyrósł 

pan na wielki autorytet, jako obrońca podstaw pol-
skiego ładu konstytucyjnego, a tym samym polskiej 
demokracji. I dlatego cieszę się, że mamy dzisiaj spo-
sobność, żeby z panem rozmawiać. 

Moje pytanie jest takie. Z punktu widzenia pana 
upływającej już kadencji – bo na poprzednim posie-
dzeniu dziękowaliśmy panu właśnie za tę wieloletnią 
pracę, tak dobrą pracę – co chciałby pan, jako swój, 
że tak powiem, testament, uwzględniając to, co się 
działo w zeszłym roku, w tym roku, ale i w latach 
poprzednich, przekazać nam, tej Izbie, która szcze-
gólnie szczyci się tym, że angażuje się w wykonywa-
nie wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Krótko 
mówiąc: co należałoby zrobić, aby umożliwić dobre 
funkcjonowanie trybunału i wzmocnić go na tyle, by 
jego wyroki rzeczywiście były nie tylko publikowane, 
ale przede wszystkim w porę i należycie wdrażane 
do porządku prawnego? Bo my tutaj, w Senacie, pró-
bujemy jakieś braki innych władz trochę nadrabiać. 
Ale chyba nie powinno to tak być. Jakie by było pana 
przesłanie do nas, senatorów, w tej kwestii?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Pytanie pana senatora Fedorowicza o zaufanie… 

Każdy organ władzy, w tym szczególnie każdy organ 
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(prezes A. Rzepliński) 3 wnioski i akurat jeden z nich mi przypadł. Każdy 
wniosek przedstawiła inna centrala związkowa. To 
było po wydaniu ustawy w 2009 r. o tzw. emeryturach 
pomostowych. I trzeba było wyjść na salę i wytłuma-
czyć tym ludziom – a to nie byli biurokraci żyjący na 
koszt firmy, akurat w tych sprawach to byli, można 
powiedzieć, tacy rasowi związkowcy – że, tak jak 
zdecydował ustawodawca, tylko niektórzy z nich 
będą dalej objęci przywilejem związanym z utratą 
zdrowia, jaka wiąże się z wykonywanym zawodem, 
a niektórzy to uprawnienie utracili. Badanie tego, 
czy ustawodawca – szczególnie w Sejmie, ale też tu, 
w Senacie – wystarczająco dokładnie pochylił się 
nad losem dziesiątków tysięcy ludzi w bardzo róż-
nych przekrojach zawodowych, było bardzo trudne. 
To może się przekładać również na to, czy Trybunał 
Konstytucyjny w ich przekonaniu to jest organ, który 
dobrze im służy czy który im nie służy dobrze.

I pamiętajmy, że trybunał wyłącznie orzeka na 
wniosek, kiedy jest pytanie prawne sądu bądź kiedy 
jest skarga. Nigdy nie kontroluje żadnego przepisu ex 
officio. Pod tym względem chyba jednak gorzej jest 
w przypadku sądów powszechnych, bo tam z reguły 
50% jest zadowolonych, 50% niezadowolonych.

(Głos z sali: Tak.)
Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa sprawę – taka jest 

natura rzeczy.
Jeżeli chodzi o obniżenie rangi pani sędzi, to od-

wołam się do tego, że jako sędzia nie mogę udzielać 
porad prawnych. Skoro nie mogę ich udzielać także 
osobie najbliższej, to trudno, żebym udzielał takich, 
można powiedzieć, czysto adwokackich porad, co 
należy zrobić w takiej sprawie, sędziemu. Myślę, że 
pani sędzia da sobie radę.

Teraz jeżeli chodzi o pytania senatorów Dowhana 
i Augustyna, które są silnie ze sobą związane… Pytał 
mnie wczoraj dziennikarz z telewizji publicznej, jak 
będzie wyglądał 19 grudnia – ostatni dzień, kiedy będę 
czynnym sędzią konstytucyjnym. Odpowiedziałem, 
że jeżeli mam mieć jakieś życzenie, już nie mówię: 
marzenie, to chciałbym, żeby było bardzo chłodno, 
tak jak na drugą połowę grudnia przystało, żeby była 
piękna pogoda i żeby było dużo, dużo śniegu. I to 
mi w zupełności do szczęścia wystarczy. A zapewne 
będzie dokładnie inaczej – będzie plucha, 5 stopni 
ciepła i będzie padał deszcz.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie będzie tak, Panie 
Prezesie.)

Ale to nie znaczy, że z tego powodu będę rozpa-
czał. Kocham, jak pada deszcz, także jesienny. W ta-
kim klimacie żyjemy. I to jest piękne.

(Senator Jarosław Rusiecki: Na szczęście nie jest 
to w naszej mocy.)

Tak.
(Głos z sali: Nawet nie jest w mocy prezesa.)
I także w mojej nie.

obniżenia się jakości orzekania trybunału, żadnego, 
mimo że pracujemy z reguły w bardzo trudnych wa-
runkach. I co z tego? Nic z tego.

Musimy też pamiętać, że… I to akurat nie przekła-
da się na to, czy poziom akceptacji trybunału rośnie, 
czy spada, czy tak tąpnął jak w ciągu ostatnich mie-
sięcy. Ludzie nie czytają przecież naszych orzeczeń. 
One są długie, pisane hermetycznym językiem, cho-
ciaż stale ja, ale i inni sędziowie – przecież z regu-
ły profesorowie prawa, na co dzień wykładowcy na 
uniwersytetach, często fascynujący wykładowcy… 
Ale z tym nic się nie da zrobić, wyroki muszą być 
napisane takim właśnie językiem. Są długie, nie-
którzy mówią, że zbyt długie. No, są różne mody 
pisania uzasadnień orzeczeń, są sądy konstytucyjne, 
które piszą je krótsze, ale i są takie, które piszą je na 
mniej więcej takiej liczbie stron, ile zajmuje prze-
ciętny wyrok w sprawie rozpatrzonej przez Trybunał 
Konstytucyjny. Różnica jednak jest zasadnicza – po-
lega na tym, że są w naszych sprawach takie wyroki, 
które dotyczą wszystkich obywateli, a częściej milio-
nów naszych współobywateli, zwłaszcza w obszarze 
praw do zabezpieczenia społecznego. Wielokrotnie 
w ciągu tych 6 lat, kiedy byłem prezesem Trybunału 
Konstytucyjnego, o tym mówiłem. I tak się akurat 
złożyło, że w moim portfelu jako sprawozdawcy spraw 
z zakresu zabezpieczenia społecznego – tych, dla któ-
rych wzorcem kontroli konstytucyjności jest art. 67… 
A brzmi on tak: „Obywatel ma prawo do zabezpie-
czenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze 
względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnie-
ciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpiecze-
nia społecznego określa ustawa”. Od początku, mniej 
więcej od kiedy ten przepis został sformułowany – jesz-
cze przed tym, jak Zgromadzenie Narodowe uchwa-
liło konstytucję, a naród przyjął ją w referendum – to 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego kształtowa-
ło treść tego przepisu. I dzisiaj od prawie 20 lat mamy 
ten właśnie przepis. „Zakres i formy zabezpieczenia 
społecznego określa ustawa” – to jest jednocześnie 
przedmiot orzekania, który dotyka kwestii zaufania 
społecznego. Kwestia zabezpieczenia społecznego 
jest kwestią zaufania społecznego. Jest kwestią wol-
ności od strachu przed nędzą, przed ubóstwem, przed 
zapomnieniem, przed wykluczeniem. I te sprawy są 
szczególnie trudne, bo biednych jest wcale dużo. Ja 
tego nie mówię jako socjalista z przekonania, bo nie 
mam, jeżeli chodzi o te kwestie, przekonań socjalisty. 
Mówię to jako sędzia konstytucyjny, który musi się 
z tym problemem mierzyć w bardzo wielu sprawach 
i potem musi, czasami z miedzianym czołem, wycho-
dzić na rozprawę i jako sprawozdawca uzasadniać, 
dlaczego trybunał orzekł tak, a nie inaczej. Do dziś 
pamiętam i nie zapomnę sprawy z wniosku… To były 
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(prezes A. Rzepliński) w moim przekonaniu, znakomity przykład dobrego 
demokratycznego dialogu, dialogu na temat jakości 
prawa. Powróćmy do tego dialogu zgodnie z treścią 
art. 1 naszej konstytucji, który nie jest tak skompliko-
wany jak art. 67: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Prezesie, na stronie 32 w części dotyczącej 

ochrony funkcjonariuszy demokratycznego państwa 
prawa, cytując wyrok z 2015 r., bo o tym jest spra-
wozdanie, podkreśla pan, że brakuje efektywnych 
mechanizmów ochrony niezawisłości sędziego. Dalej 
pan stwierdza, że poziom ochrony funkcjonariuszy, 
szczególnie wymiaru sprawiedliwości, przed zniewa-
gami nie jest dostateczny. 

Pytanie jest takie: czy nie należy uznać bojkotu 
przez rządzących, przez telewizję publiczną zniewag 
miasteczka namiotowego przed Sądem Najwyższym, 
w którym się grozi, w którym wzywa się prokuratora 
do sankcji karnych, za przykład ograniczenia władzy 
sędziowskiej w Polsce? Czy nie uważa pan, że jest to 
dowód na bezczynność prokuratury, która dopuszcza 
do tego rodzaju sytuacji?

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, wśród bardzo wielu orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego… Znaczna ich część 
odnosiła się do podstawowych praw człowieka i oby-
watela. Trybunał mimo pogarszających się warunków 
funkcjonowania stoi na straży także praw i wolności 
obywatelskich. Gdyby pan prezes zechciał wymienić 
kilka najważniejszych orzeczeń, które dotyczą tego 
właśnie obszaru, praw i wolności obywatelskich…

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

Senator Bogdan Klich:
Panie Prezesie, pan odpowiedział na pytanie, 

którego jeszcze nie zadałem, bo chciałem je zadać 

Co zrobić, by umożliwić dobre funkcjonowanie 
Trybunału Konstytucyjnego? Jakie jest tutaj moje 
przesłanie? Myślę, że nikt naprawdę by nie stracił 
twarzy i wyszlibyśmy z takiego klinczu… Bo z na-
tury rzeczy mamy tendencję do mówienia „a on to mi 
powiedział” albo „a on to mi zrobił”, albo „a on mi 
zrobił jeszcze bardziej”, „a ten jeszcze bardziej”. To 
nie jest postępowanie, które można uznać za postępo-
wanie państwa, które także wobec innych zaprzyjaź-
nionych z nami podmiotów się szanuje. Odpowiedź 
jest najprostsza, ale oczywiście najtrudniejsza, jaką 
można sobie wyobrazić. Trzeba przestrzegać konsty-
tucji. Trzeba zaprosić 3 wybranych sędziów – wybra-
nych zgodnie z konstytucją rok temu, 8 października 
– odebrać od nich ślubowanie. I trzeba uznać za coś 
oczywistego, za taką oczywistość jak to, że dzisiaj 
jest 18 października, ogłaszanie wyroków. To jest 
niezwykle, niezwykle istotne, niezwykle ważne dla 
jakości naszego państwa. Nie ma państwa, nie ma 
gospodarki, nie ma społeczeństwa, nie ma niczego, 
jeśli nie ma prawa. Nie ma prawa, jeżeli jest odmowa, 
nie na piśmie, ogłaszania wyroków, co wynika wprost 
z konstytucji, a nawet gdyby tego nie było, to byłoby 
to oczywiste. Po to jest trybunał, żeby kontrolował 
prawo. Jeśli stwierdza, że kwestionowany przepis 
jest zgodny z konstytucją, to jest. Teoretycznie nie 
ma żadnej zmiany w systemie prawnym, ale prak-
tycznie jest, bo jest potwierdzenie tego, że przepis 
przyjęty przez parlament… Uzyskuje się dodatkowe 
potwierdzenie, że przepis jest zgodny z konstytucją, 
co może mieć czy powinno mieć istotne znaczenie 
dla prawodawcy w przyjmowaniu podobnych przepi-
sów, regulujących podobną sferę. To oznacza, że wy-
powiedź trybunału, podjęta z udziałem parlamentu, 
bo przecież zawsze jest to z udziałem parlamentu… 
Ostatnio, niestety, nie jest z tym dobrze. Prokurator 
generalny stawia się na niektóre rozprawy, a przed-
stawicieli Sejmu nie ma, choć bardzo ich potrzebuje-
my. Naprawdę bardzo ich potrzebujemy, także wtedy, 
kiedy bronią przyjętego wcześniej w formie ustawy 
stanowiska czy decyzji Sejmu. Przecież ile razy zda-
rzało się, że poseł… Inaczej bywa, kiedy to jest grupa 
posłów – wiadomo, że wtedy posłowie kwestionują 
przepis, są wobec niego negatywnie ustosunkowani 
– czy kiedy jest wniosek grupy senatorów. Ale bywa, 
że poseł przychodzi do trybunału jako przedstawiciel 
marszałka, uchwała Komisji Ustawodawczej jest taka 
„przepis jest zgodny z konstytucją”, jednak sam po-
seł – wynika to z mowy ciała, jak również widać to 
w trakcie rozprawy – nie jest zwolennikiem tego prze-
pisu. Przedstawia wtedy rzetelnie argumenty Sejmu, 
ale na koniec zazwyczaj mówi: ja tak naprawdę oso-
biście mam inne zdanie na ten temat, choć naturalnie 
popieram w dalszym ciągu stanowisko Sejmu. Jest to, 
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(senator B. Klich) jak i godność urzędu prezydenta Rzeczypospolitej… 
Autorzy krytycznie odnieśli się do tych orzeczeń. Nie 
chodzi akurat o urząd prezydenta, chociaż w jednej 
sprawie… Hejter za pomocą swojego komputera wzy-
wał do zabicia poprzedniego prezydenta. Ale ukształ-
towała się także czy przede wszystkim w prokuratu-
rach taka doktryna twardej skóry, grubej skóry. To 
akurat mnie też dotyczy. Umorzenie postępowania, 
odmowa wszczęcia postępowania – ponieważ funk-
cjonariusz publiczny musi umieć znieść więcej. Ja to 
umiem, i dla mnie to jest w ogóle bez znaczenia, ale 
chodzi o urząd.

Jeżeli ustrojodawca w konstytucji przewidział 
istnienie Trybunału Konstytucyjnego, przewidział 
istnienie takiego organu trybunału, jakim jest prezes, 
oraz kolejnego organu tego trybunału, czyli wicepre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego, i jeżeli nie tylko 
w tej wielkiej, przepastnej chmurze internetowej, 
ale na co dzień w różny sposób wyraża się… Tu nie 
chodzi o to, że ktoś negatywnie ocenia jakiś organ. 
Chodzi przede wszystkim o takie groźby bezpo-
średnie, ale również wygłaszane publicznie groźby 
likwidacji jakiegoś urzędu, ot, tak sobie, mimo że 
jest zaczopowany w konstytucji i wiadomo, że to jest 
niemożliwe bez zmiany konstytucji. A są takie insty-
tucje. Wyobraźmy sobie, że ktoś by wpadł na pomysł 
likwidacji Sejmu. No, po co Sejm… Czy gdyby za 
tym zagłosowało całe Zgromadzenie Narodowe, 460 
posłów i 100 senatorów, i nie byłoby żadnej alter-
natywy, po prostu likwidacja, to czy byśmy uznali, 
że przy takiej większości to jest zgodne z konsty-
tucją? Czy nie uznalibyśmy tego za demontowanie 
Polski jako państwa? Oczywiście byśmy uznali. Ale 
jeżeli to adresowane jest do części podmiotów albo 
do całego organu, także konstytucyjnego, i prak-
tycznie nic z tym się nie dzieje, to jednak ma to 
wpływ na to, jak społeczeństwo ocenia państwo. 
A praktycznie rzecz biorąc, nie ma żadnej reakcji 
na takie działania. Więc z tego punktu widzenia to 
jest bezczynność. Myśmy ją – myślę o Trybunale 
Konstytucyjnym – w naszej informacji o istotnych 
problemach wynikających z działalności i orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r., jak pan 
senator zauważył, opisali na stronie 32, i nie ma tu 
zbędnego słowa, nie ma tu żadnej publicystyki. To 
jest również wynik naszej obserwacji w sprawach, 
które do nas wpływają.

Pan senator Rybicki prosił o kilka najważniejszych 
orzeczeń. Ja w tej informacji takie orzeczenia przyta-
czałem. Akurat dzisiaj ktoś o tym publicznie mówił, 
więc chyba zacznę od tego, o czym w naszej informa-
cji piszemy, ale tu chciałbym szczególnie podkreślić 
– chodzi o znaczenie wyroku dla nas wszystkich, dla 
jakości naszej administracji publicznej, dla zaufa-
nia obywateli do prawa, ale również jego instytucji. 
Znaczenie wyroku w sprawie K 46/13. Wyrok w tej 

w drugiej kolejności. Chciałbym teraz pana popro-
sić o ocenę tych spraw, które opozycja zarówno 
w Sejmie, jak i w Senacie, jak i na ulicach podnosi 
jako kolejną próbę sparaliżowania prac Trybunału 
Konstytucyjnego. Mam na myśli ustawę, która była 
przedmiotem naszych obrad w lipcu i którą Trybunał 
Konstytucyjny uznał w większości za niezgodną 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym, 
aby pan przypomniał nam, jakie było stanowisko 
Trybunału Konstytucyjnego w kwestii 3 spraw, któ-
re z tej mównicy poruszaliśmy z wielkim niepoko-
jem. Po pierwsze, jakie było stanowisko w kwestii 
zasady chronologii postępowań, która wprawdzie 
została w pewnym stopniu, w niewielkim stopniu, 
ograniczona w stosunku do poprzedniej wersji usta-
wy? Po drugie, jakie było stanowisko w kwestii bar-
dzo wysokiego kworum w przypadku orzekania? 
Ono zostało zmniejszone – z 13 do 11 sędziów – ale 
nadal jest bardzo wysokie. I po trzecie, jakie było 
stanowisko w sprawie tego, co uważaliśmy za ab-
solutnie niekonstytucyjne, bo niezgodne z ustawą 
zasadniczą, a mianowicie konieczności wnoszenia 
przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do pre-
zesa Rady Ministrów o opublikowanie wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego? Chciałbym, żeby pan 
przypomniał nam, jakie było stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego w tej sprawie, bo mam wrażenie, 
że wiele osób o tym zapomniało. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, bardzo proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:

Pytanie pana senatora Rulewskiego. Żebym mógł 
merytorycznie się wypowiedzieć, musiałbym znać 
wyniki jakichś rzetelnych badań naukowych na ten 
temat, a takich opracowań nie czytałem. Czy to jest 
bezczynność? Jest, tak. 3 tygodnie temu… W księ-
dze dla profesora Bojarskiego, rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego i wybitnego prawnika polskiego, 
dwóch autorów – obydwaj nazywają się Kulesza; oj-
ciec i syn – napisało bardzo ciekawy artykuł o orze-
czeniach sądów, które to sądy orzekały w sprawach 
naruszenia godności osobistej różnego typu funk-
cjonariuszy publicznych, w tym najważniejszego 
funkcjonariusza, czyli prezydenta Rzeczypospolitej. 
Trybunał kilka razy orzekał w sprawie obrazy prezy-
denta i samego urzędu. Orzekał, że przepisy kodeksu 
karnego, które chronią godność osobistą prezydenta, 
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(prezes A. Rzepliński) naruszeniem prawa, a więc w grę mogło wchodzić 
również przestępstwo, to takie wewnętrzne poczu-
cie sprawiedliwości podpowiada, że po 3 latach nie 
możemy uznawać, że nic się nie stało. Owszem, było 
przestępstwo, jakiś fatalny błąd organu, który wydał 
ostateczną decyzję, ale mamy to w dalszym ciągu 
szanować. W każdym razie trybunał nie przesądził, 
czy to ma być np. 10 lat, bo to wykraczało poza jego 
kompetencje orzecznicze w tej sprawie. To tyle o tej 
sprawie.

To jest oczywiście mój, ale nie tylko mój, bo rów-
nież prezesa Biernata, a więc taki intersubiektywny, 
wybór najważniejszych spraw. My, sędziowie, wie-
my, w których sprawach wydano najistotniejsze orze-
czenia, a bywają one istotne także wówczas, kiedy 
niektórzy sędziowie piszą zdania odrębne. Z reguły 
jest tak, że zdanie odrębne podnosi do pewnego stop-
nia walor rozstrzygnięcia, bo pokazuje istotę sporu 
konstytucyjnego, istotę problemu konstytucyjnego 
w danej sprawie. Mam tutaj 4 wyroki, więc jeżeli 
państwo mają cierpliwość… To jest na jednej stronie, 
to jest taki skrót skrótów.

Do najważniejszych zeszłorocznych rozstrzygnięć 
odnoszących się do wolności i praw człowieka i oby-
watela należy niewątpliwie wyrok w sprawie klauzuli 
sumienia dla lekarzy. Trybunał przypomniał w nim, 
że człowieka nie można zmuszać do działania wbrew 
własnemu sumieniu. Odnosi się to również do lekarzy 
chronionych tzw. klauzulą sumienia, czyli prawem 
do niepodjęcia działania nakazanego prawem, ale 
sprzecznego z sumieniem lekarza. Jednocześnie try-
bunał zaznaczył, że władze publiczne są konstytucyj-
nie obowiązane tak zorganizować system podmiotów 
leczniczych, by wszystkie świadczenia zdrowotne 
finansowane ze środków publicznych i gwarantowane 
prawem były dostępne, co obejmuje także świadcze-
nia budzące sprzeciw sumienia części lekarzy.

Drugi wyrok… Ten poprzedni jest z 7 paździer-
nika 2015 r., a ten, o którym teraz krótko powiem, 
z 28 października zeszłego roku. W kwestii wolności 
praw człowieka i obywatela bardzo ważne jest to, 
o czym już mówiłem, czyli wolność od ubóstwa, od 
nędzy i od takiego poczucia, że jest się w zapętleniu. 
Bo nawet jak taki człowiek ma wewnętrzną siłę, to 
nie da rady z tego wyjść. Trybunał wyjaśnił w tej 
sprawie, w sprawie K 21/14, że konstytucja nakazuje 
zapewnienie ochrony minimum egzystencji obywateli 
i dlatego ustawodawca powinien tworzyć takie regu-
lacje podatkowe, by obowiązek płacenia podatków nie 
prowadził do ubóstwa obywateli. Nie można utrzy-
mywać kwoty wolnej od podatku przez wiele lat na 
stałym i nieweryfikowanym poziomie w oderwaniu 
od regulacji prawnych określających granicę ubó-
stwa. Przy okazji przypominam, że termin wykonania 
tego wyroku upływa niebawem, 30 listopada. Mamy 
wybitnych specjalistów od prawa daninowego, ale 

sprawie zapadł 12 maja 2015 r. w składzie pięciooso-
bowym. Przedmiotem tej sprawy był bardzo istotny 
artykuł kodeksu postępowania administracyjnego, 
art. 156 §2. Taka była jego treść, ale przede wszystkim 
tak ukształtowało go orzecznictwo sądów administra-
cyjnych, że nie było żadnych ograniczeń w czasie do 
wydawania decyzji o stwierdzeniu nieważności decy-
zji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja 
mogła być wydana z rażącym naruszeniem prawa, 
wydana w latach czterdziestych – i nie chodzi tylko 
o decyzje wiadomych organów, ale zwykłych urzę-
dów powiatowych czy gminnych, jakie wtedy istniały 
– także we wszystkich kolejnych latach, również 20 
lat temu, to znaczy dawno temu. Podkreślam, z rażą-
cym naruszeniem prawa. I były takie decyzje wydane 
z rażącym naruszeniem prawa. Jeżeli ktoś zaintere-
sowany wzruszeniem tej decyzji – nie ma nic złego 
w tym, że ludzie są tym zainteresowani – dokopie 
się niejako do takiej decyzji, przedstawi argumenty 
świadczące o tym, że ta decyzja w sposób rażący na-
rusza porządek prawny, to przy takim kształcie tego 
przepisu i przy takim kształcie orzecznictwa oznacza 
to, że sąd uchyla decyzję podjętą, nie wiem, w roku 
1963. Sąd administracyjny ją uchyla, bo nie ma co do 
tego wątpliwości, że nikt tu nie naciąga prawa. Tyle że 
mamy poczucie, że coś jest nie tak, że żyje już drugie 
czy trzecie pokolenie, a okazuje się, że stan prawny 
przez tyle czasu był niejasny i to rażące naruszenie 
prawa emanuje na kolejne pokolenia. Wychodzi na to, 
że czas nie ma żadnego znaczenia. To pozwalało na 
obalanie takich decyzji, m.in. w sprawach reprywa-
tyzacyjnych. Trybunał mógł o tym przepisie orzekać 
wtedy, kiedy sprawa wpłynęła do trybunału, w tym 
przypadku z wniosku rzecznika w 2013 r.

W wyroku Trybunał Konstytucyjny powiedział 
tak: brak ograniczeń czasowych co do stwierdzenia 
nieważności decyzji podjętych ze znacznym upływem 
czasu jest niezgodny z art. 2 konstytucji, a ten artykuł 
stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycz-
nym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasa-
dy sprawiedliwości społecznej. Zatem orzekł, że jest 
sprzeczny z art. 2 konstytucji, z podstawową zasadą, 
z jednym z fundamentów naszej demokracji konsty-
tucyjnej: z zasadą państwa prawnego. Tak napisał 
trybunał. Niestety minęło półtora roku, a parlament 
nie zareagował. Nie ma ustawy, która by to wdraża-
ła w życie. Ten wyrok został oczywiście ogłoszony, 
bezzwłocznie.

Ustawodawca powinien ustalić okres – napisał 
trybunał – w którym można stwierdzić nieważność. 
Trybunał naturalnie nie ma władzy prawodawczej, 
więc nie przesądził, jaki to ma być okres, czy to ma 
być np. 10 lat. Oczywiście jesteśmy w stanie zro-
zumieć, że jeżeli decyzja została podjęta z rażącym 
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(prezes A. Rzepliński) Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Ja 

chciałabym zadać 2 pytania odnośnie do Trybunału 
Konstytucyjnego, a właściwie ustaw o Trybunale 
Konstytucyjnym. 

Pierwsze pytanie dotyczy czerwca 2015 r. Czy 
prawdą jest to, że pan prezes brał udział w pracach 
nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym?

Drugie pytanie dotyczy grudnia. Zasada jest taka, 
że jeżeli ustawa została przegłosowana przez Sejm, 
przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta, to 
jest to ustawa, według której Trybunał Konstytucyjny 
powinien procedować, a dopiero później stwierdzić 
jej nieważność. Dlaczego w grudniu było inaczej?

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

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! 

Pan jako argument w dzisiejszej dyskusji przywołuje 
tempo – powiedział pan dosłownie, że szybkość pro-
cedowania jest przyczyną stanowienia złego prawa, 
o ile przyczyną tego tempa nie są działania wojenne. 
Oczywiście nie będę tu polemizować, bo z takowymi 
działaniami nie mamy do czynienia, jednak nie od-
nosi się pan prezes do merytorycznych aspektów wy-
nikających z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
a jedynie do tempa. Często takie tempo, szybkie pro-
cedowanie może być dobre i niekoniecznie narażać 
jakość prawa na szwank. Jest to dla mnie zdumiewa-
jące stwierdzenie w ustach samego prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego, tym bardziej że zrozumienie zakre-
su dzisiaj procedowanego punktu porządku obrad dla 
mnie jest dosyć proste i oczywiste.

Mam pytanie: dlaczego i na jakiej podstawie 
prawnej zwolnił pan prezes dyrektora Zespołu 
Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego? 
Czy dlatego, że jako jeden z wybitnych profesorów 
prawa w sposób niepolityczny, a jedynie meryto-
ryczny, odniósł się do wadliwie przyjętej ustawy 
z 25 czerwca ubiegłego roku? Czy odwołanie pro-
fesora Kamila Zaradkiewicza, eksperta w zakre-
sie orzecznictwa, nie było powodem problemów 
wynikających z samego orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego? Przecież pełnił on bardzo ważną 
funkcję w administracji Trybunału Konstytucyjnego, 
w tej administracji, o której pan prezes był łaskaw też 
w dyskusji powiedzieć.

Słuchając moich przedmówców, którzy z taką 
troską pytają o to, czy pani sędzia „pokrzywdzona” 
da sobie radę, a pan prezes tutaj był łaskaw odpowie-

naprawdę nikt nie wie, co się stanie po 30 listopada, 
jeżeli nie będzie reakcji ustawodawcy.

Wśród wyroków mających niezaprzeczalny wpływ 
na stan przestrzegania konstytucyjnych wolności 
i praw należy wymienić wyrok w sprawie bankowe-
go tytułu egzekucyjnego. Jak podkreślił trybunał, 
konstytucyjna zasada równości nakazuje równo trak-
tować wierzyciela i dłużnika. Dlatego żadnemu z nich 
nie wolno przyznawać uprawnień, które stanowiłyby 
jego nieuzasadnione uprzywilejowanie lub które były-
by nadmiernie dolegliwe dla drugiej strony. Zdaniem 
trybunału takim nieuzasadnionym uprzywilejowa-
niem był właśnie bankowy tytuł egzekucyjny, dzięki 
któremu bank stawał się w stosunkach z klientem 
sędzią we własnej sprawie.

I ostatni przykład orzeczenia, które w naszym 
przekonaniu jest ważne z punktu widzenia praw 
i wolności podstawowych, to sprawa z zakresu wol-
ności politycznych. To było ważne rozstrzygnięcie 
w sprawie wolności zrzeszania się. Trybunał stwier-
dził m.in., że konstytucyjna wolność zrzeszania się 
w związku zawodowym musi przysługiwać także 
pracownikom nie tylko w tym rozumieniu, o którym 
stanowiła ustawa, ale pracownikom w rozumieniu 
konstytucyjnym, a więc nie tylko pracownikom wy-
konującym pracę zarobkową na mocy umowy o pra-
cę, a nie na podstawie umowy-zlecenia czy umo-
wy o dzieło. Te umowy są dość brzydko nazywane 
w języku potocznym, nie będę tej nazwy przytaczał. 
Trybunał stwierdził, że pracownicy zatrudnieni na 
podstawie takich umów muszą mieć prawo do zrze-
szania się w związki zawodowe i do wspólnego wal-
czenia o to, co uznają za istotne w odniesieniu do ich 
statusu jako pracowników.

Teraz mi uciekła kartka z kolejnymi pytaniami… 
Jest. Co do ustawy z 22 lipca i wyroku z 11 sierp-
nia, to, Panie Senatorze, pan wybaczy, ale ustawa 
ewidentnie jest z tego roku i wyrok jest ewidentnie 
z tego roku, z drugiej połowy, więc nie chciałbym się 
wypowiadać na temat… Pewne rzeczy były oczy-
wiste. Na pewno prezes trybunału nie może składać 
wniosku o ogłoszenie wyroku, kiedy konstytucja to 
rozstrzyga. Za każdym razem łamałbym konstytu-
cję, gdybym uprzejmie prosił o ogłoszenie wyroku, 
no ale zdarzyło się; ustawodawcy zdarzają się takie 
potknięcia. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator 

Orzechowską.
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(senator A. Gawęda) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Jesteśmy w trybie zadawania pytań do pana preze-

sa, więc proszę pana prezesa o odpowiedź na pytania.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję.
Pani senator Orzechowska. Pani Senator, w pra-

cach nad nową, nowoczesną ustawą taką, jak z re-
guły od 10, 15 lat mają już inne sądy konstytucyjne, 
brałem udział od grudnia 2010 r., od przyjęcia od 
prezydenta powołania na urząd prezesa. Te pracy 
trwały, jak z tego wynika, prawie 5 lat, więc to nie 
było na kolanie pisane. Wręcz przeciwnie, miałem 
poczucie, że po prostu parlament zasypia nad tą 
ustawą, że nie dostrzega jej znaczenia. Rozumiem, 
że to dotyczy czerwca 2015 r… Nie brałem żadne-
go udziału w tym sensie, że jak otrzymywałem… 
A otrzymywałem na każde wspólne posiedzenie 
komisji sejmowych, ustawodawczej oraz sprawie-
dliwości i praw człowieka… Jednej przewodniczyła, 
o ile pamiętam, pani poseł Prządka, a drugiej prze-
wodniczył poseł… teraz już nie pamiętam nazwi-
ska. I jako goście naturalnie… Nie muszę państwu 
o tym mówić, doskonale państwo wiedzą, że gość 
jest zaproszony na posiedzenie komisji po to, żeby… 
Bo jeżeli poseł czy senator chce zadać pytanie, to 
je zadaje, a treść odpowiedzi, informacji udzielonej 
przez gościa może mieć wpływ na treść głosowania, 
ale może… Z reguły nie ma żadnego wpływu. Tak 
więc myśmy nie byli już w tej fazie o nic pytani, 
mój udział był, można powiedzieć, czysto repre-
zentacyjny. Gdybym był… tobym się oczywiście 
nie wypierał. Ale nie było – i żałuję, że nie było – 
zarówno ze strony ówczesnych klubów rządzących, 
jak i opozycyjnych… I powtarzam jeszcze raz: to 
była bardzo dobra, nowoczesna ustawa, szkoda, że 
już jej nie ma, że uchyliła ją ustawa z 22 czerwca.

Pyta pani, dlaczego zlekceważyłem to, że Sejm 
i Senat uchwaliły, prezydent podpisał… Po pierw-
sze, to pytanie nie tylko do mnie. Ale ja oczywiście 
biorę pełną odpowiedzialność. Otóż to były ustawy, 
które uniemożliwiały jakiekolwiek procedowanie. 
Jak można było procedować, kiedy nie można było 
procedować? No, albo jedno, albo drugie. A dopiero 
potem stwierdzić nieważność… No, proszę zapytać 
jakiegokolwiek prawnika w Europie – jakiegokol-
wiek, już nie mówię, że sędziego konstytucyjnego 
w Europie – jak można procedować, kiedy nie można 
procedować. Ja tego nie rozumiem.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Oj, Boże, Boże, nie-

których z państwa ponosi.)

dzieć, że jako adwokat nie może się wypowiadać… 
Chciałbym również powiedzieć, że debata tego zupeł-
nie nie obejmuje, a moi poprzednicy w tym momencie 
nie pytali w imieniu tysięcy poszkodowanych przez 
wymiar sprawiedliwości, przez niektórych sędziów 
podejmujących… wydających wadliwe czy niespra-
wiedliwe wyroki. Mówię „niektórych”, bo znam wielu 
bardzo wybitnych i prawych sędziów. 

Chciałbym zapytać, Panie Prezesie, jakie pan 
podjął działania w celu rozwiązania istotnych pro-
blemów wynikających z orzecznictwa i działalności 
Trybunału Konstytucyjnego w roku 2015, oprócz, 
moim zdaniem, niewątpliwie dużego zaangażo-
wania się w spór niebędący sporem merytorycz-
nym, a z pewnością będący sporem politycznym. 
Trybunał Konstytucyjny, w moim przekonaniu, 
powinien stać na straży stanowienia dobrego pra-
wa, a nie być pozamerytorycznym instrumentem 
presji politycznej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.
Zanim zadam pytanie, chciałbym zapytać panią 

senator Orzechowską, czy pani senator wie, że w pra-
cach nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, która 
była z wniosku prezydenta Rzeczypospolitej, brał 
udział Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” 
i obecny prezydent Andrzej Duda, a mimo to tę usta-
wę kwestionujecie i po wielokroć naprawiacie. To 
à propos pytania pani senator.

A teraz, Panie Prezesie, pytanie. Wczoraj mia-
łem zaszczyt brać udział w części obchodów 30-le-
cia Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego 
to pańscy odpowiednicy, prezesi sądów konsty-
tucyjnych z bardzo wielu państw europejskich, 
wyrażali się z najwyższym uznaniem o dorobku 
orzeczniczym trybunału, o roli, jaką Trybunał 
Konstytucyjny odegrał w kształtowaniu się ustro-
ju innych państw Europy Środkowo-Wschodniej 
jako pewien wzór, punkt odniesienia. Gdyby pan 
zechciał powiedzieć, jak na obecną… jak obec-
na sytuacja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce 
może mieć implikacje na współpracę między 
Trybunałami Konstytucyjnymi i na ocenę sytuacji 
stanu demokracji w Polsce przez sądy konstytucyj-
ne i inne instytucje międzynarodowe w Europie 
i na świecie. Dziękuję.
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(prezes A. Rzepliński) banda, grupa kolesi”… Tak nie jest. Jak oni się czują? 
Czy sędziowie mówią cokolwiek publicznie o przed-
stawicielach innych organów konstytucyjnych takim 
językiem? Czy w ogóle o nich mówią? Nie. Więc ja 
bym się nawet zgodził… Było tysiąc poszkodowanych 
na 15 milionów spraw i można powiedzieć, że o tysiąc 
za dużo. Ale w razie potrzeby jest jeszcze instytucja 
wznowienia postępowania. W razie potrzeby – jeżeli 
to prawo było przyczyną szkody, krzywdy obywatela 
– jest jeszcze kontrola konstytucyjności przepisów 
prawa.

Pan senator pytał, jakie działania podjąłem jako 
prezes w celu usprawnienia działalności sądów. Moje 
uprawnienia w tym obszarze są żadne. I słusznie. 
Ja odpowiadam za usprawnianie pracy sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, tylko i wyłącznie i aż. 
Jestem dumny z tego, że sędziowie przedstawili moją 
kandydaturę prezydentowi, który powołał mnie na 
urząd prezesa. Mogę powiedzieć, że przez te 6 lat 
zrobiliśmy wspólnie, także dzięki moim inicjatywom, 
maksymalnie dużo. Pod niemal każdym względem 
jest to sąd – jeśli chodzi o jakość pracy – lepszy.

Teraz to, co zauważył pan senator Rybicki. Tak 
było. Oba największe kluby parlamentarne w zeszłej 
kadencji brały aktywny udział w pracach nad zało-
żeniami ustawy, które sędziowie konstytucyjni… Bo 
to nie był projekt Rzeplińskiego, tylko był to projekt 
wszystkich sędziów konstytucyjnych. Ja go podpisa-
łem i biorę za niego odpowiedzialność, więc nie mó-
wię, że był to projekt Trybunału Konstytucyjnego, ale 
w pracach nad nim brali udział także nasi prawnicy. 
Nie tylko oczekiwałem tego, ale organizowałem to 
w taki sposób, żeby każde słowo tej ustawy zostało 
odpowiednio przedyskutowane, sprawdzone z każ-
dego punktu widzenia, nie mówię tylko o zgodno-
ści z konstytucją. Czy wszystko nam się udało? Czy 
każdy był zadowolony? Na przykład ja w tej pracy 
wewnątrztrybunalskiej poległem, bo przedstawiłem 
projekt bardzo ważnego, w moim przekonaniu, roz-
działu regulującego bardzo ważną instytucję dla są-
downictwa, ale sędziowie przekonali mnie, że jeszcze 
jest za wcześnie, by to ruszać. Zróbmy to, co jest 
bardzo dobre w tej ustawie, niech ona zacznie funk-
cjonować, przyjdzie czas i ewentualnie ten rozdział 
zostanie dodany.

Jakie są implikacje stanu Trybunału 
Konstytucyjnego w przypadku szeroko rozumianych 
spraw międzynarodowych? Jeżeli chodzi o relacje 
naszego sądu konstytucyjnego z innymi sądami, 
to czasami się czuję troszkę dziwnie. Prawie 3 lata 
temu we współpracy z prezesami sądów konstytu-
cyjnych Austrii i Niemiec oraz Litwy i Ukrainy zor-
ganizowałem taką misję badawczą. Rozmawialiśmy 
ze wszystkimi ważnymi urzędnikami ukraińskimi, 
wliczając w to prezydenta Poroszenkę. Naszym za-
daniem było ustabilizowanie sytuacji wokół Sądu 

Tempo procedowania krytykowałem. Tak, ono 
jest czasami dość mało racjonalne z punktu widzenia 
jakości końcowego rezultatu. A wszystkim nam prze-
cież musi zależeć na tym, żeby jakość stanowionego 
u nas prawa była jak najwyższa.

Jeżeli chodzi o profesora Zaradkiewicza, to, Panie 
Senatorze, on utracił zaufanie wszystkich sędziów. 
Wszyscy tak zagłosowali. Nie na moje pytanie, tylko 
na pytanie jednego z sędziów. Nie powiem, także 
tutaj, dlaczego. Ale jeżeli ktoś utracił zaufanie… 
A zaufanie to jest absolutnie najważniejsza sprawa 
w sądzie konstytucyjnym. Tam przecież nie dyskutu-
jemy, nie spiskujemy, nie robimy niczego niezgodnego 
z prawem. Po prostu dyskutujemy nad projektami 
rozstrzygnięć. Zasięgamy również opinii naszych ko-
legów z zespołu analiz i musimy mieć do nich stu-
procentowe zaufanie, tak jak oni do nas muszą mieć 
stuprocentowe zaufanie. Skoro wszyscy sędziowie 
konstytucyjni powiedzieli, że nie mamy zaufania do 
profesora Zaradkiewicza, to decyzja była oczywista. 
Z tym że profesor Zaradkiewicz otrzymał propozycję 
bycia asystentem, najpierw moim, a potem jednego 
z sędziów. Bycie przez prawnika asystentem sędziego 
jest wyjątkowo zaszczycające. Wyjątkowo. Taki praw-
nik ma bezpośredni udział… pracuje razem z sędzią 
nad projektem rozstrzygnięcia. Tego nie ma praw-
nik, który jest dyrektorem zespołu, bo jest daleko od 
przygotowania, od pracy, czasami ciężkiej pracy nad 
projektem rozstrzygnięcia. Profesor Zaradkiewicz nie 
przyjął tego stanowiska. To nie było tak, że został po 
prostu usunięty. Nie, dostał propozycję, bardzo dobrą, 
taką, że właśnie mógłby się sprawdzić. A nie dawał 
żadnej gwarancji lojalności wobec trybunału, żadnej. 
Ktoś zapyta: to znaczy, że asystent sędziego może być 
nielojalny? Groźba nielojalności asystenta w porów-
naniu do groźby nielojalności dyrektora biura jest jed-
nak inną groźbą. I taką decyzję podjąłem. Sprawdzi 
ją sąd pracy, pan Zaradkiewicz przedstawił ten spór 
przed sądem. Nie będę ubiegał rozstrzygnięcia sądu, 
bo to byłoby co najmniej nieeleganckie.

Bardzo łatwo, Panie Senatorze, posługujemy się 
słowami: „tysiące poszkodowanych przez sądy”. Jest 
15 milionów spraw czy 16 milionów, jak mówią staty-
styki. Czy może dojść do błędu? Może dojść. Ale pa-
miętajmy o tym, że postępowanie sądowe – i to kon-
stytucja o tym stanowi – jest dwuinstancyjne. Proszę 
przeczytać konstytucję. Skoro jest dwuinstancyjne, 
to oczywiście spór się przenosi do wyższej instancji. 
Jeżeli jest istotny problem w sprawie, to spór się prze-
nosi do sądu kasacyjnego, do Sądu Najwyższego. Czy 
mimo zabezpieczeń, jawności rozprawy, rzetelności 
postępowania, może się zdarzyć, że sąd popełni błąd? 
Oczywiście, że może. Ale mówienie przez posłów czy 
senatorów do ludzi „sądy nie działają; to jest jedna 
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(prezes A. Rzepliński) Jeżeli chodzi o drugą, to żadnych działań nie moż-
na podjąć, bo kolejne działania trybunału to kolejne 
sprawy, które wpływają, i kolejne składy, które za-
czynają rozpatrywać wniosek, pytanie prawne czy 
skargę i wydawać rozstrzygnięcia.

Panie Senatorze, mamy do czynienia z wybitny-
mi prawnikami. Każdy sędzia to wybitny prawnik. 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego to nie jest kierow-
nik szkoły podstawowej. To jest zupełnie co innego. 
Zupełnie na czym innym polega jego praca i zadania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przechodzimy do kolejnej serii pytań.
Pani senator Orzechowska. Proszę o pytanie.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Prezesie, pozwoli pan, że nawiążę do cyta-

tów z pana wypowiedzi.
Pierwszy jest świeży, z odpowiedzi na moje pyta-

nie: jak można procedować, jak nie można procedo-
wać? To proszę mi w takim razie wytłumaczyć, jak 
można orzec o niezgodności ustawy z konstytucją 
w trakcie tego właśnie procedowania-nieprocedowa-
nia i żądać jeszcze publikacji tego orzeczenia. Nie 
jestem w stanie tego zrozumieć.

I druga rzecz. 3 lata temu w mediach wypowie-
dział pan piękne słowa: mój Boże, co by było, gdy-
by wyroki trybunału były przewidywalne? To byłby 
rzeczywiście problem i trybunał pewnie byłby nie-
potrzebny, bo być może jakiś automat wydawałby 
wyroki.

W ostatnim czasie w kilku sprawach mieliśmy do 
czynienia z sytuacją, że trybunał pracował i jeszcze 
przed posiedzeniem i orzeczeniem wyroków w me-
diach już ukazywały się wyroki, mało tego, one były 
zgodne z tym, co było podejmowane w trakcie po-
siedzenia i było orzeczeniem trybunału. Proszę mi 
wytłumaczyć: jak to było możliwe?

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Prezesie, w ubiegłym roku ukazał się arty-

kuł, wywiad z panem posłem Piotrowiczem, który 
powiedział, że zabiegał pan o pomoc prezesa au-
striackiego trybunału konstytucyjnego, pana profe-
sora Gerharta Holzingera. Jakby pan… Ja znam tę 
odpowiedź, ale czy mógłby pan profesor jeszcze raz 
przytoczyć to, jakimi to sposobami podchodzi się do 
pana funkcji? To jest pierwsze pytanie.

Konstytucyjnego Ukrainy. Nasz sukces był połowicz-
ny, ale był. Na uroczystości, którą trybunał zorgani-
zował w Gdańsku z okazji 30-lecia, był prezes sądu 
ukraińskiego, wybitny prawnik ukraiński, profesor 
Jurij Baulin. Mówi do mnie: no i widzisz, Andrzej, 
ja się absolutnie tego nie spodziewałem. I mówi: ale 
jestem gotowy zrobić wszystko, co możliwe, żeby 
znów polski sąd konstytucyjny był dla nas wzorem.

Nie jestem specjalistą, więc nie powiem, czy to 
się przekłada na jakieś kwestie gospodarcze czy ja-
kieś inne. To zresztą nie jest przedmiotem informacji 
Trybunału Konstytucyjnego, więc na tym skończę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Orzechowska. Bardzo proszę.
(Senator Adam Gawęda: Przepraszam bardzo, ale 

ja w trybie sprostowania. Pan prezes źle zrozumiał 
moją wypowiedź.)

Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:

Panie Prezesie, ja, mówiąc o tysiącach poszkodo-
wanych przez wymiar sprawiedliwości, w żadnym 
momencie nie nawoływałem, żeby sędziów w jaki-
kolwiek sposób szkalować albo też używać wobec 
sędziów jakichkolwiek złych określeń. Absolutnie to 
nie padło z moich ust, więc prosiłbym, Panie Prezesie, 
żeby tutaj to wziąć pod uwagę.

A w drugim pana wystąpieniu… Źle pan zrozu-
miał albo może pan nie dosłyszał – ale ja rozumiem, że 
duża liczba zadawanych pytań może to spowodować. 
Ja pytałem, jakie pan podjął, Panie Prezesie, dzia-
łania w celu rozwiązania istotnych problemów wy-
nikających z orzecznictwa i działalności Trybunału 
Konstytucyjnego, a nie sądów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy, wracając może do pytań, mogę prosić pana 
prezesa?

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Jeżeli można, to…)

Tak, tak, proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Jeżeli pierwsza kwestia polegała na nieporozumie-

niu, to oczywiście było nieporozumienie.
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(senator L. Czarnobaj) stytucja – jeżeli można użyć takiego słowa – żąda. 
I to wynika wprost z konstytucji.

Czy można przewidywać wyroki, bo media publi-
kują coś przed…? Tu znowu polecam bardzo uważnej 
lekturze treść wyroku, albo wykradzioną przez kogoś 
z zewnątrz, przez hakera – bo to ukazało się na stronie 
portalu znanego z… no, powiedzmy, z krytyczne-
go podejścia do trybunału – albo wyniesioną przez 
kogoś. W tej sprawie toczy się śledztwo, więc nie 
będę o tym mówił. Ponieważ jednak treść tego, co 
zostało upublicznione, jest powszechnie znana i jest 
znany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
K 47/15, poruczam pani senator uważną lekturę i po-
równanie tych 2 dokumentów. One nie są takie same, 
zapewniam panią senator, tam jest wiele różnic – nie 
dlatego, że myśmy wiedzieli, bo dowiedzieliśmy się 
o tym po – wiele różnic, które mają się nijak do tego, 
co zostało zapisane w projekcie z 29 lutego. To nie 
znaczy, że całe partie materiału są takie same, tam, 
gdzie chodziło o najważniejsze kwestie, są istotne 
różnice. A więc ten ewidentnie ohydny czyn – ohydny 
zarówno w tym przypadku, jeżeli było to zrobione 
niejako z zewnątrz, jak i wewnątrz – nie miał żadnego 
wpływu na treść rozstrzygnięcia. Żadnego. Nikt nie 
wiedział, co trybunał orzeknie. Taka jest prawda. 
Trybunał pracuje nad wyrokiem do samego końca, 
już po naradzie. Ostatnio w takiej sprawie, w której 
byłem członkiem składu orzekającego, do końca się 
spieraliśmy o każde słowo.

Pytania pana senatora Czarnobaja. Pierwszego 
pytania nie rozumiem. Nie znam wypowiedzi pana 
posła Stanisława Piotrowicza z 2015 r., musiałbym ją 
poznać, żeby…

Odrębność i niezależność. Jak jest gdzie indziej, 
proszę państwa? Między organami władz, w tym 
władz konstytucyjnych, czasami są napięcia, one 
mają pewien… To, jak to wygląda u nas i jak, nie-
stety, wyglądało to na przestrzeni ostatnich 10 lat 
w kilku państwach Europy Środkowej, ma się nijak 
do tego, co zdarza się także w państwach o utrwalonej 
demokracji czy demokracji konstytucyjnej. Zdarza 
się, że politycy są niezadowoleni z wyroków i uży-
wają takich pojęć jak ostatnio prezydent François 
Mitterand. A o czym to świadczy? No, o tym, że nie 
podoba mu się wyrok. Kiedy byłem sprawozdawcą 
w sprawie jednorocznej zmiany dotyczącej walory-
zowania rent i emerytur, z procentowej na kwotową 
– a sprawę wniósł do trybunału ówczesny prezydent, 
pan Komorowski – to naprawdę nie był zadowolo-
ny z wyroku. Wiem, bo byłem sprawozdawcą w tej 
sprawie. Ale to się na nic nie przekładało. Można 
po prostu powiedzieć, że prezydent przegrał sprawę 
z trybunałem. I co z tego? No, był niezadowolony, 
ale trybunał wydał taki wyrok. Potem się okazało, 
że jedna z partii chciała nawet wpisać do konstytucji 
na trwałe, że waloryzacja rent i emerytur powinna 

Drugie. W grudniu 2015 r. pan prezes powiedział: 
„Trybunał Konstytucyjny w Polsce ma dość siły we-
wnętrznej, aby obronić swoją odrębność i niezależ-
ność”. Czy mógłby pan prezes skomentować to, czy 
jeszcze dość tej odrębności, niezależności i siły ist-
nieje w trybunale i u pana prezesa?

I ostatnie pytanie. Panie Prezesie, czy znane są 
panu z historii trybunałów konstytucyjnych w Europie 
i w świecie przypadki tego rodzaju traktowania try-
bunału konstytucyjnego jak przez większość rządową 
w Polsce?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Ambrozik. Proszę o pytanie.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałbym zadać pytanie dotyczące 

wyroku, o którym pan wspominał – sygnatura akt 
P 46/13, chodzi o możliwość wzruszania decyzji ad-
ministracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem 
prawa. Panie Prezesie, dlaczego trybunał w tym 
orzeczeniu rozstrzyga o niekonstytucyjności prze-
pisu, który mówi o możliwości wzruszania decyzji 
administracyjnych w sytuacji, gdy negatywne stano-
wiska, opinie w tej sprawie wydali prokurator gene-
ralny i marszałek Sejmu? Czy nie uważa pan, Panie 
Prezesie, że znowelizowanie k.p.a. w tym zakresie 
doprowadzi do petryfikacji w Polsce bezprawia?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Pytania pani senator Orzechowskiej. Otóż, Pani 

Senator, naprawdę serdecznie polecam lekturę wy-
roku w sprawie K 47/15. Tam jest wszystko napisane. 
W sytuacji, przed którą trybunał został postawiony 
ustawą przyjętą nocą 28 grudnia, parlament rzeczy-
wiście uniemożliwił trybunałowi orzekanie. Ale sko-
ro konstytucja stanowi, że sędziowie konstytucyjni 
podlegają jedynie konstytucji, a zadaniem trybunału 
jest kontrola konstytucyjności prawa, ustaw – i to 
obejmuje naturalnie również ustawę regulującą orga-
nizację i tryb postępowania w trybunale – to orzekał 
on bezpośrednio na podstawie konstytucji. Wyrok 
jest ostateczny, powszechnie obowiązuje i podlega 
ogłoszeniu. Tak więc ja niczego nie żądałem. To kon-
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(prezes A. Rzepliński) Senator Piotr Florek:

Panie Prezesie, ze sprawozdania wynika, że co 
roku rośnie liczba spraw. W roku 2015 w stosunku do 
2016 r. też ich przybyło. Tak było i w latach poprzed-
nich. Czy mógłby pan powiedzieć na podstawie pana 
doświadczenia ubiegłorocznego, czy w związku z tą 
zmianą w ustawie z 22 lipca tego roku ustalenie termi-
nu rozpraw według kolejności wpływu może ułatwić 
procedowanie Trybunału Konstytucyjnego, utrud-
nić, a może sparaliżować? Jakie pan na podstawie 
swojego doświadczenia ma w tym zakresie… Liczba 
tych spraw z roku na rok rośnie. Jak pan przewiduje, 
jakie mogą być ewentualne konsekwencje ustalania 
tych terminów zgodnie z kolejnością wpływu spraw? 
Z wyjątkiem tych 6 przypadków, które w ustawie są 
wymienione, tych najistotniejszych, najważniejszych 
dla Trybunału Konstytucyjnego… Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, ja mam pytanie, czy w Trybunale 

Konstytucyjnym są jakieś takie sytuacje, które mia-
łyby znamiona działań o charakterze mobbingu. 
Pytam dlatego, że przeczytałem wywiad z panią sę-
dzią Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. 
Z tej wypowiedzi wynika, że w stosunku do niej taki 
rodzaj praktyk jest stosowany. Chciałbym prosić pana 
o komentarz w tej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! 

2 krótkie pytania. 
Pierwsze dotyczy stricte sprawozdania. W punkcie 

ósmym czytamy, że kryzys konstytucyjny trwa od 
23 października 2015 r.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Czy rzeczywiście jest tak, Panie Prezesie, że ten 

kryzys rozpoczął się w październiku 2015 r., czy 
może wcześniej? W szczególności chodzi mi o to, czy 
nie było tak, że 12 maja, 2 dni po ogłoszeniu wyników 
I tury wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy 
było wiadomo, że Platforma Obywatelska może stra-
cić władzę, na posiedzeniu wspólnym komisji sejmo-

być kwotowa, bo zapewnia to większą wewnętrzną 
sprawiedliwość. Myśmy orzekali co do tego tylko na 
jeden rok. I waloryzacja była nie procentowa, a kwo-
towa; każdy emeryt dostał 70 zł. I orzekliśmy, że… 
Trzeba przeczytać całe to orzeczenie, w tym bar-
dzo długie uzasadnienie, gdzie trybunał wziął pod 
uwagę… Ja byłem sprawozdawcą, ale to był wyrok 
całego Trybunału Konstytucyjnego, wydany po wie-
lu sporach, jakie były wśród nas. Proszę przeczytać 
ten wyrok. Łatwiej wtedy zrozumieć, jak ciężko jest 
orzekać, jak to jest trudne i jak odpowiedzialne.

Teraz sprawa tego rażącego naruszenia prawa. 
Prokurator generalny i Sejm mieli inne stanowisko. 
Zdarza się. Nie tak często, ale zdarza się, że wszyscy 
ustawowi uczestnicy postępowania mają inne zdanie 
niż ktoś, kto kwestionuje – mówimy o takich sytuacjach 
– czyli wnioskodawca, sąd czy skarżący. Prokurator, 
Sejm, prezes Rady Ministrów, a także inne wezwane 
do udziału podmioty, np. minister właściwy dla danego 
działu administracji, bronią przepisu, a trybunał orzeka 
zgodnie z wnioskiem, że przepis jest niekonstytucyjny. 
Orzeka tak, bo do takiego wniosku doszedł. I to też 
trzeba szanować. Zadaniem Sejmu jest teraz rozstrzy-
gnąć… Ktoś dzisiaj powiedział, że to jest dowód na 
to, że trybunał brał udział w tych patologiach repry-
watyzacji. No, ten wyrok akurat świadczy o czymś 
innym. Przeciął jakiekolwiek możliwości… Ten prze-
pis umożliwiał w niektórych przypadkach wzruszenie 
decyzji podjętej z oczywistym naruszeniem prawa, 
decyzji podjętej bardzo, bardzo dawno temu. Trybunał 
kierował się… Ja akurat nie byłem w składzie orzeka-
jącym w tej sprawie. Trybunał kierował się tym, że 
nie możemy utrzymywać stanu, w którym ludzie mają 
poczucie, że praktycznie żaden prawomocny wyrok, 
żadna prawomocna decyzja nigdy nie będzie, nawet po 
kilkudziesięciu latach… Jeżeli ma jakąś wadę, to nie 
będzie miała waloru ostateczności – można ją wzru-
szyć właśnie z racji tego rażącego naruszenia prawa. 
To rodzi poczucie niepewności, anomii. Nie wiadomo 
do końca, jakie prawo obowiązuje. Musimy szanować 
domniemanie tego, że wyroki i postanowienia sądów 
muszą być respektowane. Tak jak powiedziałem, jest 
instytucja wznowienia postępowania. Chodzi właśnie 
o te przypadki, w których mamy do czynienia z rażą-
cym naruszeniem prawa. Czas, który płynie, i stosunki 
prawne, które się ukształtowały czasami przez kilka 
pokoleń, trzeba respektować, bo inaczej skutki tego 
dla zaufania obywateli do państwa i prawa są fatalne. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Teraz proszę o zadanie pytanie pana senatora 

Florka.
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(senator J. Czerwiński) wy o bardzo dużym stopniu skomplikowania. Jest 
oczywiste, że rozpoznanie tych pierwszych wymaga 
mniej czasu niż rozpoznanie tych drugich. Obowiązek 
czekania w prostej sprawie tylko dlatego, że wpłynęła 
ona po sprawie, która wymaga dłuższych prac trybu-
nału, jest irracjonalny. Sama konstytucja zna pojęcie 
projektu pilnego ustawy. To samo dotyczy ustalania 
najwcześniejszych dopuszczalnych terminów rozpraw 
w oderwaniu od tego, czy trybunał jest już gotowy do 
rozstrzygnięcia. Narzucanie trybunałowi sztywnego 
trybu rozpoznawania spraw jest naruszeniem zasady 
niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Rolą 
ustawodawcy jest stworzenie optymalnych warunków 
orzekania, a nie sterowanie strumieniem spraw wpły-
wających do trybunału. Innymi słowy, racjonalny 
ustawodawca ma przygotować trybunałowi ustawę, 
a nie regulamin wewnętrzny.

Co do pytania pana senatora Jackowskiego o mob-
bing pani sędzi Przyłębskiej… Nieprawda. Nieprawda 
i tyle. Nie czytałem tego tekstu i na pewno nie prze-
czytam, bo prawie już w ogóle nie czytam publicysty-
ki, obojętnie, z której strony pochodzi. Nie mam na to 
czasu. Więc jak pan senator użył pojęcia „mobbing”… 
No naprawdę…

Pan senator Czerwiński. Kryzys trwa od paździer-
nika 2015 r., co zdaniem pana senatora jest nieprawdą. 
Pan senator twierdzi, że od maja. Użył pan pojęcia 
bardzo obraźliwego, Panie Senatorze, „skok na sta-
nowiska”. Jaki skok na stanowiska mógł robić prezes 
trybunału albo wiceprezes? Jaki skok na stanowiska? 
Dlaczego pan używa takiego terminu? Zupełnie tego 
nie rozumiem.

Może o tym, jak postępowały prace, i o tym, że 
na pewno nie były to prace podjęte po I turze wybo-
rów prezydenckich, poproszę wiceprezesa trybuna-
łu, pana profesora Biernata… W przeciwnym razie 
musiałbym pana senatora odesłać… Nie wiem, czy 
jest tu dostęp do internetu, ale moglibyśmy wgrać ko-
munikat trybunału, gdzie na podstawie dokumentów 
parlamentarnych, a nie informacji wziętych z sufitu, 
nie plotek, nie pomówień, nie od hejterów, jest krok 
po kroku pokazana procedura uchwalania ustawy 
z 25 czerwca 2015 r. Jeżeli można, to bardzo pro-
szę, Panie Marszałku, o to, żeby ściągnąć ze strony 
Trybunału Konstytucyjnego tekst komunikatu i wszy-
scy się z tym zapoznamy.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie mamy takich 
technicznych możliwości.)

To jest dość długi dokument.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proponuję, aby 

pan prezes odpowiedział na to pytanie na piśmie.)
Dobrze. Przyślemy tekst tego komunikatu. Jest 

długi, ale nie aż tak długi…
Jeżeli chodzi o wyrok z 3 grudnia 2015 r., Panie 

Senatorze, proszę łaskawie zauważyć, że trybunał 
podjął postanowienie o tymczasowym zabezpiecze-

wych do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
dodany został ten słynny przepis, art. 135a, który tak 
naprawdę demolował tę ustawę i wszystkie zasady, 
o których pan tu tak pięknie mówił, zasady związane 
z Trybunałem Konstytucyjnym. To był po prostu skok 
na stanowiska. I pan razem z panem wiceprezesem 
Biernatem byliście obecni na tym posiedzeniu komisji 
i nic nie powiedzieliście, nie zająknęliście się nawet 
na temat tego przepisu. Niestety wiedzieliście o tym 
wcześniej, o czym świadczą opublikowane w prasie 
e-maile, i w pewnym sensie nie ostrzegliście opinii 
publicznej, że coś takiego jest możliwe. Jak to się 
ma do zasady niezawisłości sędziowskiej, do zasady 
określonej w konstytucji, że sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego nie mogą prowadzić działalności 
publicznej niedającej się pogodzić z zasadami nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów? Czy – uj-
mijmy to w cudzysłów – krycie takiego skoku na 
stanowiska wykonanego przez posłów Platformy było 
zgodne z tymi zasadami? I to jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie dotyczy wyroku z 3 grudnia, któ-
ry oceniał ten przepis. Otóż ten wyrok ma w odniesie-
niu do tego przepisu charakter zakresowy, ale w po-
łączeniu z epizodycznością tego przepisu powoduje 
to taką sytuację, że ten wyrok tak naprawdę odnosi 
się do faktów. No a przecież Trybunał Konstytucyjny 
nie powinien się wypowiadać w sprawie faktów. To 
powinien być sąd nad prawem, sąd nad normami, 
sąd nad przepisami. Doprowadzenie do takiej oto 
sytuacji, że w wyroku sąd konstytucyjny mówi, że 
ci 2 sędziowie zostali wybrani niezgodnie z konsty-
tucją, a ci 3 zgodnie z konstytucją, jest sprzeczne 
z tą podstawową zasadą. Proszę mi wytłumaczyć tę 
sprzeczność.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, proszę o odpowiedzi.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Co do kolejności wpływu spraw to mówiłem o tym 

w podsumowaniu mojej informacji 6 października, 
więc tylko powtórzę to, co powiedziałem wtedy. 
Powiedziałem tak: ustawodawca – mam na myśli każ-
dego ustawodawcę, nie tylko Sejm VIII kadencji czy 
Senat IX kadencji – nie może nakazywać Trybunałowi 
Konstytucyjnemu rozpatrywania spraw według kolej-
ności wpływu. Skutkowałoby to uzależnieniem tempa 
rozpatrywania spraw od zupełnie przypadkowych 
okoliczności. Do trybunału wpływają zarówno spra-
wy stosunkowo proste do rozstrzygnięcia, jak i spra-
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(prezes A. Rzepliński) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o ciszę.
Proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Senatorze, pani sędzia Przyłębska, można 

powiedzieć, że jak każdy nowy sędzia, jest trakto-
wana przeze mnie jako prezesa, podobnie jak przez 
poprzedników, nawet lepiej niż inni sędziowie i na-
prawdę mówienie o braku kultury… Nie rozumiem 
tego. Więc to jest nieprawda, Panie Senatorze.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 
Czerwiński, proszę o pytanie…)

Pani…
(Senator Piotr Zientarski: To jest kultura w stylu 

„widelca”.)
(Rozmowy na sali)
Pani sędzia Przyłębska jest…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Senatorze…)
(Rozmowy na sali)
…sędzią konstytucyjnym i jest traktowana tak 

samo jak każdy inny.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 

nie udzieliłem państwu głosu.)
(Rozmowy na sali)
Nie, bo zamienimy to w jatkę. Panie Senatorze, 

błagam pana. To jest transmitowane.
(Głos z sali: Tak.)
(Głosy z sali: I o to chodzi.)
Jatka ma być transmitowana z Senatu? Przepraszam 

bardzo… Nie chciałbym brać w tym udziału.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja bym prosił, żeby 

pan marszałek zwrócił uwagę, żeby mnie pan prezes 
nie pouczał. Ja jestem senatorem. Zostało to powie-
dziane w publicznej przestrzeni. Proszę o odniesienie 
się. To pan robi jatkę, Panie Prezesie, a nie ja.)

(Głosy z sali: O, o, o, Panie Senatorze!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam… Szanowni Państwo, bardzo proszę 
o ciszę lewą stronę, moją lewą stronę sali. Nie udzie-
liłem głosu ani panu senatorowi Zientarskiemu, ani 
panu senatorowi Jackowskiemu.

(Senator Jan Rulewski: O, brawo!)
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! 
Przede wszystkim sprostowanie. Oczywiście w ża-

niu postępowania w sprawie i to postawienie było 
skierowane do marszałka Sejmu, aby poczekał do 
znanej daty, ogłoszonej, znanej też Sejmowi, bo było 
wiadomo, że 3 grudnia o godzinie 9.00 rozpocznie 
się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym 
w sprawie K 34/15.

Czy trybunał w tej sprawie orzekał o faktach? Nie, 
orzekał o prawie. Powtarzalne fakty, których celem 
jest zmiana konstytucji, stają się normą prawną, któ-
ra podlega… Nie ma normy prawnej ani w naszym 
porządku, ani w porządku francuskim, angielskim, 
szwedzkim, niemieckim, ani w żadnym innym, która 
byłaby wyłączona spod kontroli konstytucyjności pra-
wa. W przeciwnym razie mielibyśmy 2 niezależne od 
siebie porządki prawne. Jest tylko 1 porządek prawny. 
To była wypowiedź o prawie, o normie prawnej, która 
została ukształtowana w wyniku uchwał podjętych 
przez Wysoki Sejm. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze pan senator Jackowski. Tak?
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Skoro pan prezes nie zna tego tekstu…
(Głos z sali: Przerwa.)
(Senator Piotr Zientarski: Przerwa na zapoznanie.)
…a ten tekst jest moim zdaniem poruszający 

i wymagałby ze względu na szacunek dla Trybunału 
Konstytucyjnego oraz osobę pana prezesa jakiegoś 
komentarza, to zadam jeszcze takie pytanie. Czy 
w Trybunale Konstytucyjnym zdarzają się praktyki, 
które mogą mieć znamiona czegoś, co określa się mia-
nem mobbingu? To pytanie zadaję z tego powodu, że 
zacytuję panu fragment wywiadu z sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego, panią sędzia Julią Przyłębską, która 
w tygodniku „wSieci” z ubiegłego tygodnia mówi…

(Wesołość na sali)
(Głosy z sali: O, o, o!)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Cytuję słowa pani sędzi Julii Przyłębskiej: 

„Stykam się też z częstym brakiem zwykłej kul-
tury, niewystępującą w normalnym świecie presją. 
Odczuwam ogromny dyskomfort, mam poczucie 
wielkiej niesprawiedliwości i zderzenia z czymś 
niedobrym”. Prosiłbym pana prezesa o komentarz 
do tych słów. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie tu mobbing?)
(Rozmowy na sali)
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Senatorze, gdyby pan prezydent Duda już 

7 sierpnia przedstawił trybunałowi wniosek kwestio-
nujący konstytucyjność art. 137, to sprawa byłaby 
rozstrzygnięta, myślę, do końca pierwszej dekady 
września. Ale nie zaskarżył. Mógł zaskarżyć tę usta-
wę 31 sierpnia, ale jej nie zaskarżył.

Naturalnie nie mogę powiedzieć, jak bym głoso-
wał w sprawie art. 137 w lecie i na początku grudnia. 
Gdybym teraz powiedział, że w każdym przypad-
ku głosowałbym za tym, że ten przepis jest w tym 
zakresie niezgodny z konstytucją, to pan mógłby 
powiedzieć „teraz pan tak mówi”, więc nie mówię, 
jak bym zagłosował. Ale gdyby pan prezydent za-
skarżył, a miał to prawo… Prezydent Komorowski 
mógł zaskarżyć jeszcze przed podpisaniem ustawy 
i też tego nie zrobił. My orzekaliśmy na podstawie 
wniosku uprawnionego wnioskodawcy, a nie naszego 
widzimisię.

(Senator Piotr Zientarski: Wyczerpały się pyta-
nia.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, odpowiadając na moje pytanie, 

mówił pan o instytucji wznowienia postępowania. 
Proszę mi powiedzieć, czy na przesłanki wznowienia 
postępowania można się powoływać bezterminowo. 
Czy uchylić decyzję…

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Mówimy, Panie Senatorze, o konkretnym przepi-

sie w konkretnej sprawie z konkretnymi argumen-
tami i konkretnymi wzorcami. Możemy wziąć tę 
sprawę i zacząć o niej dyskutować, ale w tej spra-
wie, w świetle tych argumentów trybunał orzekł, że 
ten przepis jest niezgodny z konstytucją i wymaga 
interwencji ustawodawcy. Jakiej? To jest dobre… 
Myślę, że najpierw pracy rządu – tu chyba projekt 
rządowy byłby właściwy – potem pracy w Sejmie 
i pracy w Senacie. Nie chciałbym uprzedzać tego, 
co władza wykonawcza, a potem ustawodawcza tu 
postanowi.

den sposób nie sugerowałem tutaj, że ten skok na 
stanowiska był skokiem któregokolwiek z sędziów 
trybunału. To oczywiście chodziło o Platformę 
Obywatelską. Jeśli pan inaczej zrozumiał, to teraz 
wyjaśniam.

Chciałbym uzyskać od pana, Panie Prezesie, 
rzetelną odpowiedź na temat wyroku z 3 grudnia. 
Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy pan pamięta, 
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, na którym 
mówiliśmy też o tym wyroku: ten wyrok będzie 
kiedyś w pewnym sensie podstawą do analiz. I pro-
siłbym, jeśli to jest możliwe, o rzetelne odpowiedzi, 
nie o postanowieniu wcześniejszym, tylko właśnie… 
Bo na jedno z pytań nie uzyskałem odpowiedzi. Co 
z połączeniem wyroku… może co z połączeniem 
sentencji wyroku, kwestii zakresowości z przepisem 
epizodycznym… No bo wtedy dochodzimy do wy-
powiedzi trybunału na temat stanu faktycznego, 2 
plus 3. Ale ten wyrok jest jeszcze z jednego powodu 
ciekawy, a właściwie z dwóch, a mianowicie ten 
wyrok wydawany 3 grudnia odwołuje się w swojej 
zakresowości do stanów, które zaistniały wcześniej. 
Ale gdyby ten wyrok był wydawany wcześniej, co 
jest teoretycznie możliwe, np. w sierpniu czy we 
wrześniu, to nie można by było wtedy stwierdzić, 
którzy sędziowie kiedy byli wybrani, ani też wy-
powiedzieć się na temat kadencyjności, bo nie była 
znana data zakończenia kadencji Sejmu VII kadencji 
i rozpoczęcia Sejmu VIII kadencji, właściwie od-
wrotnie, z punktu widzenia przyczynowości, roz-
poczęcia VIII i zakończenia VII kadencji.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo pro-
szę…)

I teraz pytanie jest bardzo proste: czy sentencja 
wyroku, ale także jego uzasadnienie, o czym za chwi-
lę, może zależeć od daty jego ogłaszania? Czy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego może być inny na jesieni, 
a inny w zimie, jeżeli dotyczy tego samego stanu 
prawnego?

I druga kwestia, à propos uzasadnienia: ta część 
dotycząca 3 sędziów wybranych jakoby zgodnie 
z konstytucją nie jest w ogóle uzasadniona w tym 
wyroku, jest tylko podana sentencja. O ile jest uza-
sadnione w sposób oczywisty i logiczny to, dlaczego 
2 sędziów nie zostało wybranych zgodnie z konsty-
tucją – chodzi o tych 2, w przypadku których kaden-
cja ich poprzedników upływała w grudniu – o tyle 
w odniesieniu do tych, których kadencja upływała 
w listopadzie, nie ma takiego uzasadnienia. Być 
może jest to oczywiste, ale, tak jak powiedziałem, 
to na pewno nie byłoby oczywiste, gdyby ten wy-
rok był wydawany wcześniej. Dla czystości sprawy 
skład orzekający powinien swoją sentencję, część 
sentencji uzasadnić.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Może zacznę od końca, od roty. Panie Senatorze, 

akurat było tak, że tylko przez rok… I to był jedy-
ny przepis, którego treść uzupełniłem w ustawie 
o trybunale z 25 czerwca. Uzupełniałem go zgod-
nie z moim sumieniem o słowa, które wymawia 
każdy sędzia, składając ślubowanie w obliczu pre-
zydenta. W ustawie z 22 lipca zostało to usunięte. 
Proszę przeczytać tę ustawę. Nie ma tego. Pozostała 
przywrócona wersja z 1997 r. Ja składałem we-
dług tamtej reguły ślubowanie przed prezydentem 
Kaczyńskim. I tak było w ustawie z 1985 r. Czy 
to źle, czy nie… Po prostu przekonałem i kolegów 
w trybunale – nie trzeba było mocno przekonywać 
– i posłów, i senatorów. Zwracałem na to uwagę. 
Ja to zauważyłem wtedy, kiedy czytałem już cały 
projekt, który mieliśmy przedłożyć prezydentowi 
Komorowskiemu. Zwykle rotę ślubowania się prze-
latuje… No, w rocie ślubowania są uroczyste słowa, 
które ten, kto ślubowanie czy przysięgę, jak prezy-
dent, składa. Człowiek się na tym nie zatrzymuje. 
Ale ja czytałem słowo po słowie w każdym prze-
pisie projektu i skojarzyłem to z tym, ile razy sły-
szałem tę rotę ślubowania składaną przez sędziów, 
właśnie z tym dodatkiem. I wtedy to dodałem. Też 
byśmy na to nie zwrócili uwagi. Ustawodawca 
22 lipca wiedział, że w 1997 r. w ustawie – bardzo 
dobrej, ale dla tamtego czasu – nie było… I dzisiaj 
jest taka rota. Czy ona jest zła? Nie, nie jest zła. 
Ale sędziowie konstytucyjni ślubują inaczej niż sę-
dziowie powszechni. Czy to jest niekonstytucyjne? 
Na to pytanie nie udzielam odpowiedzi. Po prostu 
jest inaczej. I tyle. 

Co do Gdańska… O tym była mowa wczoraj. To 
był dwudziesty trzeci postulat w uchwale pierwszego 
zjazdu Solidarności, Panie Senatorze. Polecam uprzej-
mie pana uwadze treść tego. Trybunał nie narodził 
się z woli generała Jaruzelskiego, zapewniam pana. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Ale narodził się…)
(Senator Piotr Zientarski: …z woli Solidarności.)
Czy poglądy polityczne sędziów mają wpływ na 

treść orzeczeń? Ależ oczywiście, że mają. Lecę do 
Waszyngtonu na wielką konferencję… Legacja sę-
dziego Scalii, legations justice Scalia. Był to wybitny 
sędzia, miał – tu chciałem powiedzieć brzydkie słowo 
– mocne poglądy, każdy je znał. Sędzia Thomas – nie 
każdy zna jego poglądy, ale też… Sędzia Ginsburg. 
Każdy z 9 sędziów, 9 sprawiedliwych, którzy orzekają 
o jakości prawa amerykańskiego dla 330 milionów 

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Prezesie, wiem, że wyrok trybunału jest 
w konkretnej sprawie, ale wykonanie wyroku to już 
nie jest ta konkretna sprawa, to jest wiele innych 
spraw, to są dziesiątki nieprawidłowości, wydanych 
decyzji, na podstawie których przestępcy nabyli 
pewne prawa. Jeżeli wprowadzimy czasowe ograni-
czenie możliwości wzruszania takich decyzji, to tak 
naprawdę niestety będziemy stali na straży bezprawia 
w Polsce.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Senatorze, w sprawach, o których mówimy, 

przedawnienie, zatarcie skazania następuje po 15 la-
tach, więc ustawodawca… Będzie teraz wyglądało, że 
doradzam, jak to ustawić. Ustawić to można, odwołu-
jąc się do przepisów kodeksu karnego, części ogólnej, 
i na tym poziomie ustawić… Można przyjąć inne 
rozwiązanie. Ja napisałem projekty 18 ustaw więc 
byłem, jestem legislatorem. Od lat nie praktykuję, ale 
myślę, że gdybym był legislatorem, tobym sobie z tym 
wyrokiem poradził. Oczywiście wszystkie interesy, 
które pan senator poruszył, muszą zostać wzięte pod 
uwagę.

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

Senator Robert Gaweł:
Panie Prezesie, mówił pan dzisiaj, że bardzo pan 

cenił szczególnie te wyroki trybunału, w przypadku 
których zdania były odrębne, jako szersze i bardziej 
treściwe. I właśnie tego dotyczy moje pytanie. Dzisiaj 
mówił pan też, że nie czyta pan publicystyki, nie ma 
pan czasu, ale jestem przekonany, że jest pan zorien-
towany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie podobnych 
trybunałów w Europie czy też Sądu Najwyższego 
w Stanach Zjednoczonych. 

Pytanie brzmi: czy uważa pan, że poglądy poli-
tyczne sędziów mogą mieć wpływ na orzecznictwo? 
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rocznicy, która była ob-
chodzona w Gdańsku. Czy akurat ta data jest for-
tunna? Chodzi o trzydziestą rocznicę nawiązują-
cą do powołania trybunału ustawą Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Czy nie lepsza byłaby 
data odnosząca się do tego, że kiedy parlament od-
rodzonej Rzeczypospolitej współwybierał sędziów, 
odmówili oni złożenia przysięgi na tę dawną rotę 
i wtedy została zmieniona rota przysięgi trybunału? 
Te 2 pytania tylko…
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(prezes A. Rzepliński) ocenić działanie, jak prasa donosi – a przecież prasa 
nie kłamie – w przypadku tych e-maili…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pewnie.)
(Senator Piotr Zientarski: A, to tylko telewizja.)
Kłamie? Z tych e-maili wynika wyraźnie, że usta-

wę z czerwca 2015 r. – przepraszam, za taki kolokwia-
lizm, ale powiem dosadnie – rozgrywaliście politycz-
nie. Bo przecież pan mógł wyraźnie stwierdzić…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Dobrze, pan mnie obraża, ale…)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Jestem tutaj gościem, więc proszę mnie 
obrażać…)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Obraża, obraża, ja to 
potwierdzam.)

(Głos z sali: Zawsze obraża.)
Ale proszę… Panie Marszałku!
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę…)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Rozgrywaliście? Pan mnie obraża tym 
słowem.)

Tak, tak, rozgrywaliście. Tam są nawet… Tam 
są…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę. 

Pytanie zadaje pan senator. Bardzo proszę.)
Podkreślam, rozgrywaliście politycznie, z tych 

e-maili jasno to wynika. Przecież pan mógł zareago-
wać, wiedząc, że ustawa Platformy Obywatelskiej 
jest niekonstytucyjna. A więc jak pan to odbierze, 
jak pan to skomentuje?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zareagował…)
(Senator Piotr Zientarski: Zareagował tak jak sę-

dzia, w odpowiednim czasie.)
Z tych e-maili wynika wyraźnie, że Trybunał 

Konstytucyjny jest ciałem politycznym.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Panie Senatorze…)
Ale proszę mi nie przerywać.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Dobrze, myślałem, że pan już skończył.)
My nie jesteśmy w trybunale, naprawdę proszę 

o kulturę…
Jeśli chodzi o… To już taki mój komentarz. To 

otoczenie czy… Można nazwać to szerzej: pewien 
ruch związany z Jaruzelskim utworzył trybunał. I to 
było potrzebne tylko po to, aby na Zachodzie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…odbierano nas tak, że jesteśmy krajem, który 

próbuje zmierzyć się, można powiedzieć, z bezpra-
wiem w tamtym czasie. A więc nie zgadzam się tu-
taj z panem. Oczywiście możemy zostać przy swo-
ich opiniach, że trybunał powstał w tym czasie bez 
wsparcia Jaruzelskiego i jego otoczenia.

Ale wróćmy do tych e-maili, Panie Profesorze.

ludzi – a faktycznie ma to znaczenie dla kultury praw-
nej na całym świecie – ma poglądy polityczne. Bez 
nich nie dostaliby się do Sądu Najwyższego. Bez 
nich trudno byłoby ocenić jakość ich orzeczeń w są-
dach federalnych, sądach okręgowych czy w sądach 
apelacyjnych i ich wypowiedzi jako adwokatów, ich 
wypowiedzi jako profesorów prawa. Przepraszam 
bardzo, sędzia bez właściwości ma być sędzią kon-
stytucyjnym Rzeczypospolitej czy, w tym przypad-
ku, Sądu Najwyższego? Sędzia bez poglądów, czyli 
kto? Tablica do zapisania przez każdego? Sędzia 
ma swoje poglądy, ale naturalnie je zostawia… Pan 
pewnie w to nie uwierzy, Panie Senatorze, ale sę-
dziemu konstytucyjnemu, w tym mnie, naprawdę 
jest wszystko jedno, kto wygra wybory parlamen-
tarne. Dla każdego z nas znaczenie ma to, żeby ten 
ktoś był uczciwy.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie zrozumiecie tego 

nigdy, kolego.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze 

Fedorowicz, nie udzieliłem panu głosu.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w ogóle nie wiem, 

dlaczego ja się tak odezwałem…)
A teraz…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja również.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
A teraz, jeżeli chodzi o publicystykę, czytaną, 

nieczytaną… Panie Senatorze, każdy sędzia zama-
wia… To zależy od sędziego, bo ja otrzymuję to 
w formie elektronicznej, ale sędzia konstytucyjny 
może to otrzymywać również w formie drukowa-
nej. A więc zamawiamy w jednej z firm wszystkie 
teksty, jakie ukazują się codziennie w Polsce, w któ-
rych pojawiają się słowa „Trybunał Konstytucyjny”, 
„konstytucyjny”, „Trybunał”, „TK”. Miesięcznie 
jest to 2,5 tysiąca stron. Uważa pan, że powinie-
nem marnować mój czas jako prezesa trybunału na 
czytanie publicystyki? Tak pan uważa? Nie, ja tak 
nie uważam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobrzyński. Proszę o pytanie.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan oczywiście celowo mija się z prawdą i obraża 

pan też tym samym izbę wyższą parlamentu, Senat, 
mówiąc, że nie kieruje się pan polityką. No to jak 
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kowany jako wyrok komunistyczny. Żaden. Były to 
wyroki w ograniczonym zakresie kognicji. Przecież 
o konstytucyjności dekretu o stanie wojennym mo-
gliśmy orzekać – ja już byłem prezesem – dopiero 
w marcu 2011 r. Orzekliśmy niekonstytucyjność tego 
dekretu. Nie do wyobrażenia było wcześniej nie dla-
tego, że się bali, tylko dlatego, że ustawa o Trybunale 
Konstytucyjnym mówiła, iż trybunał rozstrzyga 
wyłącznie sprawy aktów normatywnych, głównie 
rozporządzeń, które zostały uchwalone po wejściu 
w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ona 
była uchwalona 23 kwietnia 1985 r., a więc nie było 
żadnej możliwości…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Pamiętajmy, że w 1982 r. zostało uchwalone pra-
wo o adwokaturze, które do tej pory obowiązuje, 
choć oczywiście było w nim wiele zmian. W 1982 r. 
została uchwalona ustawa o postępowaniu w spra-
wach nieletnich. Też nastąpiło wiele zmian na prze-
strzeni tych lat, ale główny korpus tego prawa obo-
wiązuje. A więc niekoniecznie data decyduje o tym, 
czy coś jest, jak się mówi po łacinie, mala per se, 
czyli złe samo w sobie. To zło może być efektem 
postępowania ludzi w bardzo przyjaznych warun-
kach ustrojowych. A pamiętajmy, że one nie były 
przyjazne. Powtarzam: możemy przełożyć każde 
orzeczenie sądu konstytucyjnego z tego okresu i od-
dać je do recenzji sędziom konstytucyjnym w innych 
państwach.

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, ja nie 
otrzymałem odpowiedzi. Jeszcze raz…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy pan prezes udzielił już odpowiedzi panu se-
natorowi? Pytam, bo nie było mnie przy zadawaniu 
pytania.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Już tak. Tak, dziękuję.)

(Senator Jan Dobrzyński: Ale ja pytałem nie o to, 
o czym pan prezes opowiadał. Ja chciałbym zadać 
jeszcze raz pytanie, Pani Marszałek.)

To bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Pan nie odpowiedział mi na pytanie dotyczące 
tych e-maili. A z tych e-maili wyraźnie wynika, 
że w grę wchodziła polityka. W tym postępowa-
niu w Trybunale Konstytucyjnym kierowaliście się, 
Panowie, polityką. Ale zadam też pytanie pomocni-
cze, bo ja widzę, że pan na to pytanie nie chce odpo-
wiedzieć bezpośrednio. Czy na przykład rozmawiał 
pan z panią premier Kopacz? Czy były wymieniane 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:

Panie Senatorze, chyba akurat nie było pana, 
kiedy mówiłem o kwestii ustawy i o tym, że każdy 
z państwa otrzyma dokument pokazujący na pod-
stawie dokumentów parlamentarnych, a nie plotek 
wziętych z prasy itd., jak wyglądała procedura po-
stępowania od wniesienia tego projektu 13 lipca 
2013 r. przez prezydenta Komorowskiego do laski 
marszałkowskiej.

Jeżeli chodzi o… Oczywiste jest, że jeżeliby to 
nie leżało w interesie komunistów, toby nie było 
Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeliby to nie leżało 
w interesie komunistów, toby nie było, 3 lata wcze-
śniej, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeliby 
to nie leżało w interesie komunistów, nie byłoby 
również instytucji rzecznika praw obywatelskich. 
Naturalnie, że zrozumieli, iż lepiej się rządzi za 
pomocą prawa niż za pomocą bagnetów, ale to nie 
znaczy, że utworzone instytucje autonomizują się. 
Musiałbym zrobić większy wykład dotyczący tego, 
jak to widzą np. prezydenci Stanów Zjednoczonych. 
Na przykładzie sędziego Soutera… Ten znany z kon-
serwatywnych poglądów sędzia, kiedy pojawił się 
wakat… Prezydent George Bush senior jego wybrał 
i przedstawił do konfirmacji w Senacie. Ten kandydat 
przeszedł i się okazało, że Bush nie był zadowolony 
z jego wyroków, co nie znaczy, że chciał rozwiązy-
wać Sąd Najwyższy. Bush powiedział wtedy zna-
mienne słowa: prezydencie, jak otrzyma konfirmację 
od Senatu i złoży ślubowanie, to zapomnij, że to ty 
go nominowałeś na sędziego Sądu Najwyższego. 
Taka jest prawda. Tak samo było z sędziami kon-
stytucyjnymi. Różne były życiorysy tych 12 pierw-
szych wybranych przez Sejm w końcu 1985 r., ale już 
w pierwszym wyroku, Panie Senatorze, w sprawie 
U 1/85 zachowali się jak sędziowie, ku wściekłości 
władzy. Pomyłkę zrobili, oczywiście, ale pewnie 
by nie znaleźli 12 łobuzów do sądu konstytucyjne-
go. Znaleźli prawników, którzy okazali się sędzia-
mi. Naturalnie, że to prawo, które obowiązywało, 
ograniczało kognicję Trybunału Konstytucyjnego. 
Lepiej by było, gdyby nie było trybunału? Dopiero 
w 1993 r. powstawały pierwsze sądy konstytucyj-
ne, kiedy nasz sąd konstytucyjny orzekał i dzięki 
jego orzeczeniom udawało się utrzymywać balans 
społeczny. Kiedy ludzie wszystko tracili, usuwał im 
się grunt spod nóg, Trybunał Konstytucyjny odegrał 
bardzo istotną rolę. Polecam lekturę książki, która 
się ukaże w wyniku naszej konferencji naukowej 
i w której ten problem jest przedstawiony. Można 
oczywiście powiedzieć teraz brzydkie słowa o tych 
sędziach, że oni orzekali… Ale oni orzekali w taki 
sposób… Można przełożyć te wszystkie wyroki na 
języki oenzetowskie. Żaden z nich nie będzie skryty-
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(senator J. Dobrzyński) (Senator Jan Dobrzyński: To mówią pańscy sę-
dziowie.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale jak, orzeczenia try-
bunału tak z góry…)

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Pan 

senator zadał pytanie. Proszę o odpowiedź.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Pani Marszałek, to 

nie jest konfrontacja!)
(Senator Barbara Zdrojewska: Co to jest?!)
Panie Senatorze…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale już była 

odpowiedź!)
Trybunał orzekł 3 grudnia, że ustawa jest zgodna 

z konstytucją. No, na Boga! To, co pan mówi, wynika 
pewnie z tego, że nie wiedział pan tego.

(Senator Jan Dobrzyński: Czego?!)
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, proszę! 

Była już odpowiedź.)
(Rozmowy na sali)
Wyrok w sprawie K 34/15…
(Senator Jan Dobrzyński: Proszę pana, ja chciał-

bym, żeby pan się odniósł do e-maili, które już wszy-
scy znają.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, proszę 
o ciszę…)

(Senator Jan Dobrzyński: Niech pan bezpośrednio 
powie, czy pan rozmawiał z panią premier o tych 
zastrzeżeniach, które między sobą konsultowaliście.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Pani Marszałek, to 
nie jest dyskusja!)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Co to jest?)
(Senator Marek Borowski: No, ile można?!)
Nie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, pan zadał pytanie…
(Senator Jan Dobrzyński: To już wszystko. 

Wystarczy, Pani Marszałek.)
Bardzo proszę, pan prezes udziela odpowiedzi już 

po raz ostatni.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale już była 

odpowiedź!)
(Senator Marek Borowski: Już była. Odpowiedział.)
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, czyli już… Proszę państwa o ciszę!
Rozumiem, że pan prezes już skończył odpowia-

dać na to pytanie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński: 
Tak. No, Panie Senatorze… I nie rozmawiałem 

ze strachu… Bo co może z tego być… Po prostu nie 
rozmawiałem z panią premier Kopacz o ustawie.

listy? Czy były jakieś pisma, w których by twierdzono 
jasno, że postępowanie Platformy Obywatelskiej… że 
ustawa w tej sprawie – ja mówię o roku 2015, o czerw-
cu – jest niekonstytucyjna? Bo tak naprawdę…

(Senator Piotr Zientarski: To dopiero w wyroku 
można orzec.)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Ustawa…)

Proszę mi nie przerywać.
(Senator Piotr Zientarski: Dopiero w wyroku moż-

na… Bo jak z góry?)
(Rozmowy na sali)
Bo tak naprawdę ta cała awantura zaczęła się od 

uchwalenia tej niekonstytucyjnej ustawy. I wiemy 
wszyscy, pan na pewno też, że gdyby nie ta sytuacja, 
którą stworzył Trybunał Konstytucyjny i Platforma 
Obywatelska, wiedząc, że to jest niekonstytucyjne, 
to dzisiaj nie byłoby tej burzy i na ten temat byśmy 
nie rozmawiali.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze…)

Chciałbym, żeby pan się ustosunkował do tych 
e-maili, które są…

(Senator Piotr Zientarski: No tak, w e-mailach 
wyrok pisali…)

…w obiegu jakby ogólnym, czy to…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Prezesie.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o ciszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
e-Maile oczywiście wskazują na to, że sędziowie 

trybunału nie brali żadnego udziału w pracach nad… 
w końcowej fazie prac nad ustawą.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie o tym mówię. Co 
pan zrobił, wiedząc, że ta ustawa jest niekonstytucyj-
na? Bo e-maile wskazują…)

(Senator Barbara Zdrojewska: Pani Marszałek, 
proszę!)

Ta ustawa, Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: …że to jest niekonsty-

tucyjne.)
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No proszę, Pani 

Marszałek…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Panie Senatorze, no…
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Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Marek Borowski: Nie ma.)
Nie widzę zgłoszeń.
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Panie Senatorze, dla mnie – i być może dla pana, 

choć pan jest pewnie znacznie młodszy ode mnie – 
wola Solidarności wyrażona na pierwszym zjeździe 
była wolą narodu.

Jeżeli chodzi o pole minowe, to na pewno nie miał 
pan takiej intencji. Zresztą nie mógłby pan… Raz zna-
lazłem się na polu minowym, kiedy byłem ekspertem 
w czasie wojny w Jugosławii.

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

proszę o ciszę.)
Byłem w okolicy miasta Travnik, musiałem udo-

kumentować pewną zbrodnię wojenną i jako ekspert 
poszedłem na pole minowe. I rzeczywiście to było 
ekscytujące. Ale jak widać, udało mi się wyjść z tego 
pola minowego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Pan senator Mróz. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Prezesie, mam pytanie o status sędziów, któ-

rzy zostali wybrani przez Sejm obecnej kadencji i za-
przysiężeni przez pana prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, a więc spełnili te wszystkie przesłanki, aby 
móc orzekać.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wszystkie.)
(Senator Piotr Zientarski: Wszystkie nie.)
Pan prezes nie dopuszcza ich do orzekania, a wy-

czytałem w prasie… Jeżeli jest to nieprawda, to proszę 
to zdementować, ale wyczytałem, że ci 3 panowie – bo 
ci wszyscy 3 sędziowie to akurat panowie – pobie-
rają wynagrodzenia rzędu dwudziestu paru tysięcy. 
Proszę mi więc powiedzieć, jaki jest status tych sę-
dziów. To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jeżeli pan uważa, że ci sędziowie 
nie spełniają jakichś wymagań, to proszę powiedzieć 
jakich.

Trzecie pytanie. Jeżeli pan twierdzi, że oni zostali 
nielegalnie wybrani, to na jakiej podstawie pan jako 
prezes Trybunału Konstytucyjnego pozwala na wy-
płacanie im wynagrodzenia? Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że ta 

dyskusja zaczyna coraz bardziej eskalować w nie-
właściwą stronę. No bo tutaj z jednej strony słyszę, 
że my czegoś…

(Senator Piotr Zientarski: Ale my nie pytamy!)
…nie jesteśmy w stanie zrozumieć… Jak zadałem 

pytanie o to, czy sędzia ma poglądy polityczne, to 
zadałem je nie po to, by wprowadzać na miny pana 
prezesa, tylko żeby odpowiedział.

(Senator Piotr Zientarski: I odpowiedział.)
No i odpowiedział mi.
(Rozmowy na sali)
A tu słyszę, że ja tego nie zrozumiem.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, nie o tym mó-

wimy…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa, pro-

szę o ciszę.)
Myślę, że dobrze zrozumiałem.
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, niech 

pani uspokoi tych...)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę mi nie pomagać w prowadzeniu obrad.)
I jeszcze jedna rzecz, Panie Prezesie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Pan 

senator zadaje pytanie.)
Akurat zupełnie nie zgadzam się z pana wywodem 

prawnym. Ja tutaj do pana… Jeżeli chodzi o wie-
dzę prawną, to niestety nie mam takiej wiedzy, ale 
co do reprywatyzacji, to uważam że stała się wielka 
niesprawiedliwość – to jest moje zdanie – podobnie 
jak w sprawie związanej z lustracją. To bardzo osła-
biło państwo polskie w długim kontekście. A jeżeli 
chodzi o sprawę związaną z powołaniem do życia 
Trybunału Konstytucyjnego, to pan lepiej ode mnie 
wie, że on nie powstał z woli narodu. To był postulat 
Solidarności, ale przecież od strony prawnej powołał 
go Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, py-
tanie.)

I chodzi mi tylko o przełom 1989 r. O to. A pan 
zaczął mówić w kontekście tych zmian teraz… Ja o to 
zapytałem. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, czy to jest pytanie?
(Senator Marek Borowski: Nie, uwaga.)
(Senator Robert Gaweł: To tylko sprostowanie.)
Sprostowanie. Dobrze.
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Wice marszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Prezesie.
Jeszcze raz pan Krzysztof Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Prezesie, ja nie jestem prawnikiem. Cieszę 

się, że ma pan szacunek do prezydenta, ale, mówiąc 
szczerze, nie zrozumiałem pańskiej odpowiedzi, bo 
na pytanie o to, na jakiej podstawie pan wypłaca wy-
nagrodzenie, odpowiada, że na podstawie zaufania. 
To jest troszeczkę, delikatnie rzecz ujmując, dziwne. 
Jak mówiłem, nie jestem prawnikiem, ale wynagro-
dzenia wypłaca się… One muszą wynikać z jakichś 
przepisów prawnych.

(Głos z sali: Dlaczego?)
Skoro pan uznaje, że ci sędziowie są prawidłowo 

wybrani, to oni muszą orzekać i wtedy mogą brać 
wynagrodzenie. A jeżeli pan czy trybunał uznaje, że 
ci sędziowie są wybrani nieprawidłowo, to nie otrzy-
mują wynagrodzenia. To nie działa na takiej zasadzie, 
że przelewy na konto wpływają ze Skarbu Państwa 
czy, nie wiem, z Ministerstwa Finansów. Ktoś w try-
bunale, a to wszystko są pańscy podwładni, musi 
podpisywać określone przelewy. Więc odpowiedź, że 
wypłaca pan na podstawie zaufania – jak mówiłem, 
nie jestem prawnikiem – dla mnie, delikatnie rzecz 
ujmując, jest dziwna. Dziękuję.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Rozumiem, że pan senator by im po pro-
stu odebrał wynagrodzenie…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Prezesie, chwileczkę…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Na podstawie kodeksu pracy ja miałem 
prawo i obowiązek podjąć taką decyzję…)

Panie Prezesie, nie udzieliłam panu głosu. 
Przepraszam bardzo.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Aha, no dobrze.)

Jeszcze pan senator Dobrzyński zadaje pytanie. 
Tak?

Wyraził pan chęć zadania pytania. Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:

Tak, Pani Marszałek. Bardzo pani dziękuję.
Kontynuując pytanie pana senatora… Otóż to nie 

budżet państwa płaci wynagrodzenie tym, których 
pan nie chce dopuścić do orzekania, tylko… Pieniążki 
pochodzą z budżetu państwa, a pana można nazwać 
– zresztą tak jest we wszystkich urzędach – kierow-

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę o ciszę.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, no, nie spełniali oni wszystkich 

przesłanek, dlatego że ci 3 prawnicy, ci 3 sędzio-
wie, zostali wybrani na urzędy sędziowskie już 
obsadzone, obsadzone prawidłowo i zgodnie z kon-
stytucją. To nie ja ich nie dopuszczam. Nie dopusz-
cza ich konstytucja, która mówi, że sędziów jest 
15. Zresztą sama uchwała… Pomijam już, że była 
ona wadliwa – mogę o tym mówić, bo trybunał już 
się w tej sprawie wypowiedział – ale zawierała też 
inną wadę. Myślę o uchwale Sejmu z 25 listopada 
i uchwale z 2 grudnia. Otóż w uchwale z 2 grud-
nia nie zostały oznaczone terminy objęcia urzędu, 
a jest to konieczne.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, czyli o to, dlacze-
go płacę tym sędziom, to nie ja im płacę, tylko Skarb 
Państwa im płaci, tak samo jak każdemu z nas, a więc 
to żaden zarzut, że ktoś otrzymuje pieniądze, które 
przysługują mu z mocy ustawy budżetowej. Otóż 
płacę im dlatego, że mam zaufanie do pana prezydenta 
Rzeczypospolitej i wierzę, że zaprosi on 3 sędziów 
– Hausera, Jakubeckiego i Ślebzaka – i odbierze od 
nich ślubowanie.

Żeby rozwiązać ten konf likt konstytucyjny, 
który powstał właśnie w wyniku niezorganizo-
wania ślubowania 3 sędziów wybranych 8 paź-
dziernika, wybranych zgodnie z konstytucją… No, 
zapytajmy sami siebie, czy w sytuacji, w której 
kierując się konstytucją i wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, który jest ostateczny i obowią-
zuje powszechnie, prezes trybunału mógł zrobić 
coś innego niż… Mając wybranych na obsadzane 
miejsca sędziów, a więc takich, którzy mogą ob-
jąć urząd, kiedy pojawi się wakat, a już po tym 
pojawiły się wakaty, polecił wypłacać im wyna-
grodzenie, działając w pełnym zaufaniu do prezy-
denta Rzeczypospolitej, bo nie jest oznaczony… 
Trybunał orzekł, że prezydentowi nie można tu 
narzucać terminu. Ja oczekiwałem 4 tygodnie od 
dnia, w którym zostałem wybrany przez Sejm na 
sędziego, na zaproszenie przez prezydenta w celu 
złożenia ślubowania, i tyle. To konstytucja prze-
sądza o tym, że tak właśnie jest. Nie może być 
18 sędziów, tylko 15. Żadnego sędziego Sejm, 
460 posłów, nie może pozbawić urzędu, bo kon-
stytucja tego nie przewiduje. Sędzia jest wybrany 
na 9 lat – na ani jeden dzień dłużej i na ani jeden 
dzień krócej.
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(senator J. Dobrzyński) Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
(Rozmowy na sali)
Ale proszę państwa o ciszę, bo to przeszkadza.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Dobrzyński mnie straszy, ale…
(Senator Jan Dobrzyński: Może pan to tak odbie-

rać, jeśli pan chce. Przecież ja znam pana z mediów.)
…bezpodstawnie, dlatego że…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

proszę pozwolić odpowiedzieć na pytanie panu pre-
zesowi.)

Panie Senatorze, konstytucja mówi, że jest 15 sę-
dziów. Kodeks pracy mówi, że kierownik jednostki 
może wypłacać pracownikom wynagrodzenie bez 
powierzania im pracy, jeżeli to leży w interesie in-
stytucji.

(Głos z sali: Przez 3 miesiące.)
Czy w interesie tej instytucji leży łamanie kon-

stytucji przeze mnie, ignorowanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego? Ja bym prosił pana senatora 
– pana senatora też – o apel do pana prezydenta 
Rzeczypospolitej, żeby pan prezydent zaprosił tych 
3 sędziów i odebrał od nich ślubowanie.

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, prze-
cież to nie jest żadna odpowiedź na pytanie. Co to 
jest?)

Pytał pan, dlaczego oni otrzymują wynagrodzenie, 
a ja nie chcę ich dopuścić do orzekania.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie, nie było takiego 
pytania.)

Nie dopuszcza ich konstytucja.

Senator Jan Dobrzyński:

Pani Marszałek, bardzo panią proszę, żeby pani 
przywołała pana prezesa do porządku, tak żeby od-
powiadał na konkretne pytania. Pytałem wyraźnie: 
dlaczego i na jakiej podstawie wypłaca im pensje, 
skoro oni nie wykonują pracy? Co to jest? Gdzie my 
jesteśmy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, pro-

szę doprowadzić pana senatora Dobrzyńskiego do 
porządku.)

Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
Panie Senatorze, pan zadał pytanie, a pan prezes 

odpowiada.

nikiem jednostki. Pan jest szefem pracowników, rów-
nież sędziów, i to pana podpis musi widnieć – prawdo-
podobnie jest kontrasygnata głównej księgowej – na 
zleceniu wypłaty.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze)

Pani Marszałek, chwileczkę.
Pytam: na jakiej pan podstawie wypłaca te środki? 

Pamiętajmy, że zawsze płaci się za pracę. Pan nie do-
puszcza tych sędziów do pracy, więc czy pan się nie 
boi narazić na… W tym przypadku chodzi o niego-
spodarność. I to trwa już jakiś czas. Prawdopodobnie 
wypłaca pan około 20–25 tysięcy zł z moich podat-
ków, więc ja jako obywatel Rzeczypospolitej mogę 
pana zaskarżyć o to, że pan moim pieniędzmi źle 
dysponuje. To jest bardzo ważne i proszę odpowie-
dzieć precyzyjnie na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyński: Nie wierzę, że bez wy-

konywania pracy prawo nakazuje panu wypłacać…)
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Wiesław Dobkowski. Bardzo 

proszę
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, dziękuję.)
Rezygnuje pan. Dobrze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Wiesław Dobkowski: No dobrze, dobrze. 

Jeżeli…)
Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Ja zadam może przewrotne pytanie. Panie 
Prezesie, mam pytanie praktyczne. Ja nie jestem 
prawnikiem, jestem inżynierem. Jeżeli, powiedz-
my, sąd konstytucyjny jakiegoś państwa się myli, 
jeżeli wydaje orzeczenia niezgodne z konstytucją, 
to do kogo można się odwołać? Przecież trybunał 
nie jest chyba Panem Bogiem. No więc czy jest ja-
kaś możliwość, żeby się odwołać czy powtórzyć tę 
procedurę? Bo to wygląda tak, jakbyśmy uważali, 
że trybunał jest nieomylny i że tylko on orzeka 
o zgodności z konstytucją. A jak się zdarzy, że 
orzeknie coś, co jest niezgodne z konstytucją, to 
co wtedy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
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(wicemarszałek M. Koc) Sejm obecnej kadencji unieważnił uchwałę poprzed-
niej kadencji o wyborze tamtych sędziów.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie, 
Panie Senatorze.)

Panie Prezesie, w związku z tym moje pytanie 
brzmi: jak pan sobie wyobraża, że pan prezydent, 
który musi się kierować legalizmem, ma zaprzysiąc 
sędziów… Przecież pan prezydent nie zaprzysięga 
sobie takich sędziów, jakich chce, tylko przychodzi 
określone pismo z Kancelarii Sejmu, że takich i takich 
sędziów Sejm wybrał, a pan prezydent tylko zaprzy-
sięga. Sejm obecnej kadencji, o ile wiem, unieważnił 
tamten wybór. Niemniej jednak zgodnie z przepi-
sami – do tego też proszę się ewentualnie odnieść 
– Trybunał Konstytucyjny nie ma mocy prawnej do 
oceniania prawidłowości podejmowanych uchwał. 
Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo. 
I jeszcze...)

W związku z tym ja nie będę występował do pana 
prezydenta. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja jestem przekonana, że pan 

prezes odpowie na to pytanie, tak że proszę nie od-
powiadać za pana prezesa.

Jeszcze pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo 
proszę… Zgłaszał pan chęć zadania pytania? Nie?

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, Pani 
Marszałek.)

Przepraszam bardzo.
To senator Jan Maria Jackowski. Czy pan chce 

zadać pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek, mam następujące 2 pytania do 

pana prezesa.
Pierwsze to prośba o wskazanie konkretnej pod-

stawy prawnej niedopuszczenia do orzekania tych 
sędziów, którzy zostali wybrani i złożyli ślubowanie 
przed prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Chodzi mi o wskazanie konkretnego przepisu, a nie 
dialektyczne rozważania na temat idei konstytucji 
i wywody… O wskazanie konkretnego przepisu pra-
wa.

I drugie pytanie, prośba o wskazanie konkretnej 
podstawy prawnej, przepisu, na podstawie którego 
osoby pobierające obecnie uposażenie, a niebędące 
sędziami Trybunału Konstytucyjnego, otrzymują to 
uposażenie. O to pytał pan senator Dobrzyński. Też 
chodzi mi o konkretny przepis prawa. Jeżeli pan nie 

Czy pan prezes odpowiedział już na to pytanie?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Tak, tak, już odpowiedziałem.)
(Senator Jan Dobrzyński: Niestety, stwierdzam, 

że pan prezes nie odpowiedział na moje pytanie, jak 
również na pytanie pana senatora.)

Rozumiem.
(Senator Jan Dobrzyński: Po prostu nie odpowia-

da.)
Rozumiem.
Czy pan prezes zechce odpowiedzieć na to pytanie 

na piśmie?
(Senator Jan Dobrzyński: Ale ja nie chcę na pi-

śmie, Pani Marszałek. Po co?)
Nie chce pan na piśmie, rozumiem. Dobrze.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Jarosław 

Rusiecki. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wsłuchując się 

w pana wypowiedzi i odpowiedzi, ale również w pana 
finezyjne dygresje, chciałbym zadać pewne pytanie. 
Na jednym z licznych spotkań z mediami obecny tutaj 
pan sędzia Biernat wyraził się, że prezes Rzepliński 
jest wieczny.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nieśmiertelny.)
Nieśmiertelny, przepraszam. Czy ma pan do tej 

wypowiedzi jakiś stosunek? Może pan podać jakiś 
kontekst? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
I jeszcze pan senator Krzysztof Mróz. Tak, Panie 

Senatorze? Chciał pan jeszcze o coś dopytać?
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja mam tylko taką…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Pan 

senator Mróz zadaje pytanie.)
W związku z tym, że pan prezes zwrócił się do 

mnie z taką, no nie wiem, sugestią, abym zaapelował 
do pana prezydenta o zaprzysiężenie 3 sędziów, od 
których pan prezydent nie odebrał przysięgi, chciał-
bym panu prezesowi zwrócić uwagę na jedną kwestię. 
Nie jestem prawnikiem i mówię to jako ekonomista, 
ale podejrzewam, że nawet gdyby pan prezydent teo-
retycznie chciał to zrobić, to nie mógłby, dlatego że 
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(senator J.M. Jackowski) Informuję, że prezes Trybunału Konstytucyjnego 
pan Andrzej Rzepliński zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez sena-
tora Jerzego Czerwińskiego.

Szanowni Państwo, za chwilę przystąpimy do dys-
kusji, ale w tym momencie ogłaszam 5-minutową 
przerwę, do godziny 17.06.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 01  
do godziny 17 minut 06)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak będę mówił, 

a nie będzie pana prezesa, to będę miał kłopot z kon-
centracją… Do pustej sali już się przyzwyczaiłem. 
Jeśli pani marszałek mi każe, to ja muszę.)

Panie Senatorze, bardzo proszę. Ja jestem przeko-
nana, że pan prezes za chwilkę wejdzie na salę. Pan 
prezes wie, że przerwa jest do…

Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak mnie Hamerski 

nie będzie słuchał…)
Panie Senatorze, nie dworujmy sobie.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Nie dworuję, mnie się wydaje, że sytuacja jest 

bardzo poważna.
Dobrze, przepraszam bardzo, Pani Marszałek.
Chciałbym, żeby moja… Ponieważ sala jest wła-

ściwie pusta, poza senatorami opozycji niewielu jest 
kolegów z PiS, będę się zwracał bezpośrednio do 
Polaków, do moich wyborców z Krakowa, którzy 
śledzą moje poczynania w Senacie.

Otóż uważam, że jesteśmy w bardzo poważnym 
momencie naszej historii. To trwa już od jakiegoś 
czasu, w zasadzie od zakończenia wyborów. Spór, 
który jest prowadzony przy pomocy polityków, ale 
również za pomocą środków masowego przekazu, 
różnych gazet, nie służy państwu i to w sposób bar-
dzo zdecydowany. Pan prezes Rzepliński w trakcie 
swojego wystąpienia powiedział, że zaufanie do 
Trybunału Konstytucyjnego na skutek tych wszyst-
kich prasowych i innych enuncjacji oraz naszych za-
chowań, naszych, czyli polityków, w parlamencie, 
na korytarzach parlamentarnych obniżyło się, spadło 

jest w stanie tego wskazać w tej chwili, to poproszę 
o wskazanie na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać 

pytanie?
(Głos z sali: Zakończmy już. Zamknąć listę py-

tających.)
Nie.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzej Rzepliński:
W odpowiedzi na pytanie czy uwagę pana senatora 

Mroza powiem tak: Panie Senatorze, Sejm, wybie-
rając przedstawionego mu przez grupę co najmniej 
50 posłów bądź przez Prezydium Sejmu kandydata 
na konkretny wakujący urząd, oznacza jednocześnie 
dzień początku kadencji sędziego. Sejm, wybierając 
prawidłowo, zgodnie z konstytucją, na podstawie 
swojej władzy wyznaczył dzień początku kadencji 
3 sędziów – Hausera, Jakubeckiego i Ślebzaka – na 
dzień 9 listopada. Tego dnia powinni oni objąć swoje 
urzędy. Ale, tak jak powiedziałem, zdarza się, bardzo 
rzadko, ale zdarza się, że prezydent odbiera od sędziego 
ślubowanie nie tego dnia, kiedy obejmuje on urząd, 
tylko nieco później. W moim przypadku było to 4 ty-
godnie później. Ale początkiem mojej kadencji był... 
Ta data została oznaczona przez Sejm. I jednocześnie 
koniec tej 9-letniej kadencji wyznaczył także Sejm, 
to jest 19 grudnia 2016 r. Wspomniane 3 urzędy były 
obsadzone. Jak już powiedziałem… Bo nie wszyscy 
panie i panowie senatorowie byli w czasie przedstawia-
nia przeze mnie informacji i odpowiedzi na pytania. 
Tak więc tu mogę powiedzieć tylko tyle, że wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego i podstawa, o którą pyta 
pan senator Jackowski, wyznacza podstawę prawną nie 
mojej decyzji, a decyzji ustrojodawcy, Panie Senatorze. 
Ustrojodawcy. Sędziego wybiera Sejm i nie ma mowy 
o odwołaniu go. Proszę jeszcze raz przeczytać art. 194. 
O stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
przesądza też do pewnego stopnia wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie K 34/15, ale przede wszyst-
kim ten pierwszy, w sprawie K 35/15, wydany 9 grudnia, 
i również postanowienie Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie U 8/15, przyjęte 8 stycznia 2016 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 

Rzepliński: Dziękuję bardzo.)
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(senator J. Fedorowicz) poważnych konsekwencji, których musimy uniknąć 
dla dobra Rzeczypospolitej i tego, jak będziemy wi-
dziani na świecie.

Te słowa, które tu dzisiaj padały, to są bardzo 
ważne słowa, które ja dalej przekazuję za pomocą 
protokołu senackiego. Ci sędziowie, którzy w 1985 r. 
teoretycznie mogli być na pasku władzy totalitar-
nej w momencie, w którym znaleźli się tam, w tym 
Trybunale Konstytucyjnym w czasach tamtego syste-
mu… Nagle okazało się, że to są ludzie, którzy mają 
charaktery, sumienie i stoją za prawdą.

Na koniec, Panie Prezesie, chciałbym panu podzię-
kować – te słowa już tutaj padały – za tę nienaganną 
i znakomitą postawę w obronie konstytucji polskiej. 
Bez względu na to, kto tym krajem rządzi, to jest 
gwarant bezpieczeństwa i demokracji Polaków – kon-
stytucja. I za tym każdy myślący obywatel będzie się 
upierał. Dziękuję bardzo, Panie Marszałek. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Państwo 

Senatorowie!
Zasmucający jest widok tej sali… A i tak prze-

rwa, która wśród kontrowersji została ogłoszona 
przez marszałka Borusewicza, zapobiegła przynaj-
mniej po części temu, że znaczącej części senato-
rów, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, nie było 
na sali. A to jest ważny moment, bo rozmawiamy 
o rzeczy najważniejszej, o sprawie fundamentalnej, 
jaką jest przestrzeganie konstytucji w naszym kra-
ju. Na straży tego właśnie ładu konstytucyjnego stoi 
Trybunał Konstytucyjny z prezesem na czele. Ważny 
to dzień również dlatego, że uświadamiamy sobie, 
Panie Prezesie, iż to jest ostatnie sprawozdanie, które 
składa pan za swojej prezesury. Właśnie dlatego uwa-
żaliśmy, że powinniśmy panu podziękować w jakiś 
symboliczny sposób. Tych podziękowań pewnie jesz-
cze będzie dużo. A dlaczego my? Bo, Panie Prezesie, 
jest pan mimo wszystko w Izbie, która, widząc po-
trzebę budowania autorytetu trybunału, co można 
zrobić tylko wtedy, kiedy rzetelnie przestrzega się 
jego orzeczeń, zmieniła swój regulamin i sama na 
siebie, dobrowolnie wzięła zobowiązanie, że wyroki 
trybunału będą szybciej realizowane. Ja muszę po-
wiedzieć, że wtedy, będąc tutaj, w Senacie, miałem 
takie przekonanie, że stała się rzecz bardzo ważna dla 
Senatu Rzeczypospolitej, dla ładu konstytucyjnego, 
choć to była tylko zmiana w regulaminie tej Izby. 
I uznać siebie, dobrowolnie, za sojusznika trybunału 

do 29%, a najgorsze w tym wszystkim – Obywatele 
Polscy, którzy mnie słuchacie – jest to, że to znaczy, 
że spadło zaufanie do państwa polskiego. Przywołuję 
słowa pana prezesa Rzeplińskiego, bo uznaję je za 
niezwykle ważne dla naszej historii.

Ja uważam, że sprawa jest banalnie prosta. Aż dzi-
wię się, że można było zadawać tyle, niestety, uszczy-
pliwych albo zaczepnych pytań w stosunku do prezesa 
trybunału, którym musi być osoba o nieskazitelnej 
reputacji. Proszę państwa, to jest wymóg konstytu-
cyjny. Jeżeli się mylę co do tego, że to jest zawarte 
w konstytucji, to proszę mnie poprawić, ale z tego, co 
ja wiem, wynika, że tak ma być. Jeżeli dochodzi do 
takiej polemiki, do takiego rodzaju przesłuchania… 
Stąd też wzięło się moje emocjonalne wystąpienie, 
za które oczywiście przepraszam, bo najbardziej za-
leży mi na tym, żebyśmy zwłaszcza w tym miejscu, 
wśród ludzi starszych, doświadczonych i wybranych 
w okręgach jednomandatowych, bardzo poważnie 
mówili o Polsce i o polskich sprawach.

Spór jest niezrozumiały dla człowieka przeciętnie 
czytającego. A sprawa jest najprostsza, jaka może być. 
Jest konstytucja?

(Głos z sali: Jest.)
Jest prawo?
(Głos z sali: Jest.)
Jest zgodne z konstytucją, to przechodzi. Jest 

niezgodne z konstytucją, to nie przechodzi. I do wi-
dzenia. To jest najprostsza ocena tego, o co my się 
spieramy. To pierwsza sprawa.

Druga. Zaufanie do sędziego najwyższego sądu 
konstytucyjnego podważone przez polityków, którzy 
uważają, że ci zaprzysiężeni są lepsi, a tamci nieza-
przysiężeni są gorsi, w związku z czym następuje 
pewnego rodzaju myślowa perturbacja… To powo-
duje brak szacunku do jakiejkolwiek działalności 
politycznej i do działalności organów sprawiedliwo-
ści w Polsce. Nie może być takiej sytuacji, że… Nie 
umiem sobie wyobrazić, że byłbym w tym miejscu 
i nagle ktoś by mi mówił, że moje poglądy politycz-
ne oznaczają to samo, co moje sumienie. Słusznie 
powiedział pan prezes Rzepliński, na którego nauki 
i wiedzę się powołuję, że człowiek nie może być bez 
poglądów, bez poglądów politycznych też, ale jest coś, 
co nazywamy sumieniem. I to sumienie powoduje, że 
działamy w imieniu Rzeczypospolitej i dla jej dobra. 
Jeżeli sobie wyłożę, jaka jest przyczyna tego sporu, to 
pomyślę sobie tak: aha, czyli doszła do władzy grupa, 
która uważa, że Trybunał Konstytucyjny będzie prze-
szkadzał w realizacji jej obietnic wyborczych. Takie 
założenie nastąpiło, w związku z czym nagle okazało 
się, że my senatorowie zostaliśmy wpędzeni w nocne 
posiedzenia dotyczące zmian w ustawach itd. Takie 
założenie może doprowadzić w przyszłości do bardzo 
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(senator M. Augustyn) Rzeczypospolitej, który zamykając swoją kadencję, 
mówi do nas: powróćmy do dialogu zgodnie z art. 1 
konstytucji mówiącym: „Rzeczpospolita Polska jest 
dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Kto tego 
nie rozumie, ten krzywdzi też wszystkich.

Jeszcze raz, Panie Prezesie, bardzo serdecznie 
dziękuję panu nie tylko za pracę, ale za przykład, 
który powinien być inspirujący dla wielu, który powi-
nien dawać nam siłę, powinien dawać siłę wszystkim 
tym, którzy chcą pójść pana śladem wtedy, kiedy bę-
dziemy czuli, że dobro Rzeczypospolitej, nasze dobro 
wspólne, jest zagrożone. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę. Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 

i Szanowni Panowie Senatorowie! Szanowny Panie 
Prezesie! Szanowni Państwo!

My odnosimy się do sprawozdania za 2015 r., 
a okaże się, że to sprawozdanie dotyczyło chyba 
najgorszego roku w historii – być może ten będzie 
jeszcze gorszy – Trybunału Konstytucyjnego. I to jest 
to, co możemy powiedzieć na 30-lecie Trybunału, że 
znalazł się on w największym kryzysie, w jakim do 
tej pory nigdy nie był. Zresztą dotyczy to też państwa, 
dotyczy to konstytucji, dotyczy to ustroju polskiego 
i tego, co się w naszym kraju dzieje.

Ja przypomnę tylko, że od końca października, 
czyli od końca wyborów, przeszliśmy całą sytuację 
bez precedensu… drogę niszczenia podstaw pol-
skiej konstytucji, podstaw polskiego ustroju i pod-
staw państwa prawa. Przypomnę nocne głosowania, 
z którymi mieliśmy do czynienia, czy nawet przy-
sięgę odebraną przez prezydenta od sędziów w nocy. 
Przecież po latach wszyscy będziemy do tego wra-
cali, będziemy się zastanawiali, jak do tego mogło 
dojść, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Myślę, że 
część senatorów z PiS – tutaj jest jeden pan senator, 
bo reszta wyszła – że to szczególnie oni będą się 
zastanawiali nad tym, co robili… co zaczęli robić 
z Polską w 2015 r. Chciałabym też powiedzieć, że 
była też druga – już wspominali o tym moi koledzy 
– czarna, ciemna strona tej walki, tzn. obrzucanie 
błotem członków trybunału, obrzucanie błotem 
trybunału jako takiego, obrzucanie błotem byłych 
członków trybunału, aż w końcu pomysły, jakie teraz 
są w Sejmie, co do projektu ustawy, którym chce się 
zamknąć usta sędziom trybunału, na razie byłym 
sędziom, nie wiemy, jak będzie z obecnymi. Mówię 
o podważaniu autorytetu, wręcz o próbie upokarza-
nia, bo to nie mogło upokorzyć trybunału, który stoi 

w zakresie respektowania konstytucji w Polsce to za-
szczyt dla Senatu. Być we współpracy z Trybunałem 
Konstytucyjnym to zawsze był zaszczyt dla Senatu. 
I to rozwijaliśmy. Potem, idąc też tą drogą, kształto-
waliśmy specjalne stosunki z rzecznikiem praw oby-
watelskich, z Najwyższą Izbą Kontroli, z rzecznikiem 
praw dziecka. I odnajdywaliśmy w tej współpracy – 
bo tam się to zaczęło – swoje nowe miejsce, miejsce 
ważne, bo budowaliśmy zaufanie do państwa jako 
państwa ufundowanego na podstawach prawnych.

Rozmawiamy o ubiegłym roku. To był początek 
niszczycielskiego procesu, który się rozwija, a jest to 
robione w sposób bardzo świadomy, o czym świadczą 
kolejne zapowiedzi składania kolejnych projektów 
ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Jest 
to plan demontowania jednej z najważniejszych in-
stytucji demokratycznego państwa. I oczywiście nie 
tylko będzie trudniej orzekać, jeśli to w ogóle będzie 
możliwe. Wydaje mi się, że pan senator Fedorowicz 
trafił tutaj w sedno sprawy. To, co tak naprawdę PiS 
robi w związku z trybunałem, co robi Polsce, co robi 
Polakom, to niszczy zaufanie. Polska, która tyle lat 
nie miała swojego państwa, nie miała więc swoich 
władz, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem – 
potwierdzają to badania – żeby budować w Polsce 
zaufanie: jeden do drugiego, do instytucji, do pań-
stwa, do prawa. Tymczasem to postępowanie wokół 
trybunału – oprócz tego, że jest podyktowane jakimiś 
kalkulacjami politycznymi, taktycznymi – niszczy 
podstawy, na których ufundowaliśmy nasze państwo, 
ale i konstytucję, czyli zaufanie.

Dlatego wydaje mi się, że warto zacytować pana 
prezesa Rzeplińskiego. Tu dziękuję, Panie Prezesie, że 
zechciał pan odpowiedzieć na moje pytanie. Niech te 
słowa pozostaną nam w sercu. Cytuję słowa z dzisiej-
szego dnia: „Nie ma państwa, nie ma gospodarki, nie 
ma społeczeństwa obywatelskiego, nie ma nic, jeśli 
nie ma przestrzegania prawa”. To jest dzień, który 
powinniśmy jakoś spożytkować, powinniśmy spo-
żytkować go na taką właśnie refleksję. Bo czas na 
opamiętanie.

Panie Prezesie, myślę, że te słowa, że jest pan nie-
śmiertelny, mają swoją moc. Zawsze godzien sza-
cunku… Na długo i ponad czas sprawowania urzędu 
godni szacunku będą ci, którzy będą umieli bronić 
rzeczy najświętszych, najważniejszych, pomimo że 
są opluwani, że są postponowani, że są hejtowani. 
Jest pan dla wielu z nas dzisiaj w sensie symbolicz-
nym – to smutne – nie z urzędu, a z postawy jednym 
z pierwszych obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego 
chciałem panu za to podziękować i powiedzieć, że 
nawet jak pan przestanie być prezesem trybunału, 
nie czas na „spocznij”, bo to jest przede wszyst-
kim postawa obywatela, prawdziwego obywatela 
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
I bardzo proszę, pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Przeglądając informację, dość obszerną, Trybunału 

Konstytucyjnego, którą uzupełnił wypowiedzią 
i odpowiedziami na pytania pan prezes trybunału, 
dostrzegłem w niej poważne braki. Nie ma w tej in-
formacji np.: liczby posiedzeń towarzystwa kawiar-
nianego, które urządzał trybunał; opisu wycieczki do 
Chin, największego mocarstwa azjatyckiego; horren-
dalnych wynagrodzeń. Nie znalazłem też picia rosołu 
z prezydentem Adamowiczem w Gdańsku…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jakiego rosołu?)
Z bażanta. Tak przynajmniej powiedział przed-

wczoraj w radiu wiceminister sprawiedliwości, pan 
Wójcik. Na własne uszy słyszałem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 
bardzo proszę o zachowanie powagi.)

Tych informacji, niestety, nie ma, a o tym grzmi 
telewizja publiczna, państwowa, pana Kurskiego.

(Senator Piotr Zientarski: Narodowa.)
(Głosy z sali: Narodowa.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Dodam: częściowo, może zbyt często chora na bie-

gunkę. I można by do tego jeszcze dodać parę innych 
kwestii, gdyby nie fakt, że zdaniem tej właśnie chorej 
na biegunkę telewizji społeczeństwa nie interesuje 
pańskie sprawozdanie ani nawet praca Trybunału 
Konstytucyjnego. Społeczeństwo interesują właśnie 
wyprawy do Chin czy też do Gdańska.

Tak nawiasem powiem, że pan senator Jackowski 
powinien się w tym momencie podać do dymisji. 
Dlaczego wygnał trybunał do Gdańska, pozbawiając 
dochodów i splendoru Warszawę? Warszawa coraz 
bardziej się wyludnia, co nie jest dla mnie nawet po-
wodem do zdziwienia. Ale oprócz tak zwanej klienteli 
telewizji Kurskiego, która twierdzi, że społeczeństwo 
nie interesuje się trybunałem, są jeszcze fakty, które 
przecież musimy my, jako senatorowie… Musimy to 
odrobić, jak zadanie domowe.

Jednym z ciekawszych wątków w ostatnim czasie, 
w 2015 r. – bo o tym mówimy – była taka refleksja 
pana posła Morawieckiego. Mianowicie przedstawił 
on alternatywy, nawet chyba 2.

(Senator Piotr Zientarski: 4 alternatywy.)
(Senator Grażyna Sztark: 4.)
Trybunał czy naród? Konstytucja czy wybory? 

Muszę powiedzieć, że ta alternatywa wzbudziła zain-
teresowanie w narodzie. Choć sprawy, jak wiadomo, 
zostały rozstrzygnięte. Ale to, że tak powiem, kładę 
na karb pana posła Morawieckiego, który jest napraw-

na podstawach prawa i który się kieruje konstytucją 
oraz ustawami, które są w polskim prawie. I ta sytu-
acja, która doprowadziła… To nie wystarczyło, bo to 
jeszcze nie doprowadziło do zniszczenia autorytetu 
i powagi Trybunału Konstytucyjnego. W końcu rząd 
w kuriozalny sposób najpierw się odwołał do trybu-
nału weneckiego, następnie podważał orzeczenia tego 
trybunału, a następnie w ogóle podważa sens istnienia 
trybunału jako takiego. Bo z tym mamy do czynienia 
w tej chwili. To znaczy mieliśmy taką… Zwracam 
uwagę na pewien proces, który następuje i który do-
tyczy nie tylko trybunału. Ale nie chciałabym już 
wchodzić w inne kwestie. Najpierw były to media 
prawicowe, które się tym zajmowały, przytaczając 
nieprawdziwe historie i próbując rzucać kalumnie 
– bo tego inaczej nie można nazwać – na członków 
trybunału, ale później włączyła się w to też przejęta 
w podobny sposób telewizja zwana narodową.

I chciałabym, przypominając o tym wszystkim 
i przypominając, że przed nami jeszcze kolejne usta-
wy… Ile ich w ogóle było? Przecież tak się nie da pra-
cować! Mówił o tym pan prezes. Mówił o tym, że nie 
można zmieniać prawa co 3 miesiące – podstawowych 
rzeczy, najważniejszych, które… Obywatele też mają 
prawo do jakiejś stabilności, do pewności i do tego, 
o czym koledzy tutaj mówili tak pięknie. Mówili, że 
prawo czasami pozostaje tą ostatnią instancją i musi-
my wiedzieć, na czym się opieramy, inaczej to wszyst-
ko nie ma sensu, nie ma się gdzie odwołać, nie ma się 
gdzie poskarżyć, a wtedy jedyną drogą, niestety – i to 
sobie chyba Prawo i Sprawiedliwość funduje – jest 
wyjście na ulice. Nic na to nie poradzimy. Tak to wy-
gląda. Bo, jak widzimy, Prawo i Sprawiedliwość nie 
słucha, nie chce rozmawiać, nie chce dyskutować i… 
No, to będzie się pewnie musiało w końcu posłuchać 
suwerena, tak jak o tym mówi. Posłucha się w końcu 
tego suwerena – bardzo głęboko w to wierzę.

Na zakończenie, żeby już nie powtarzać tego, co 
było mówione… Panie Prezesie, na pana ręce dla 
wszystkich sędziów trybunału jeszcze raz wielkie po-
dziękowania i wyrazy szacunku, też za to, co pan i po-
zostali sędziowie, ale także byli sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego robiliście przez te ostatnie miesiące, 
za wielką lekcję o Trybunale Konstytucyjnym – zo-
staliście do tego zmuszeni – również medialną, która 
się odbyła. Bo tak naprawdę mało kto wiedział, co to 
jest ten Trybunał Konstytucyjny. Jedna wartość, która 
z tego wynika, to to, że społeczeństwo dowiedziało 
się, jak ważny jest Trybunał Konstytucyjny, i zaczę-
ło się wsłuchiwać w racje, ale też zaczęło rozumieć 
pewne podstawowe mechanizmy prawne, ustrojowe 
działające w Polsce i to, co się teraz dzieje. Tak że 
chciałabym jeszcze raz bardzo podziękować za tę 
wielką lekcję prawa. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator J. Rulewski) Muszę wspomnieć o swoich trudnych czasach za 
SLD. To, co dzisiaj się wyprawia z prawem, z jego 
instytucjami, to ściganie prezesa i zapominanie, że 
trybunał składa się nie tylko prezesa i że ten diabo-
liczny prezes trybunału pozwolił na zgłoszenie przez 
innych sędziów 16 zastrzeżeń, odmiennych stano-
wisk… Przypomina mi to czasy, Pani Marszałek, 
Wysoka Izbo, w których sam padałem ofiarą tego, 
że usiłowano oddzielić ekstremistów, tych Kuroniów, 
Modzelewskich, Michników, czasami Rulewskich, od 
narodu, od prawdziwej Solidarności. Ale wygraliśmy, 
jesteśmy jednością. Choć przykro, Panie Senatorze, 
że tylko pan jest dowodem tego. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Nie, jest jeszcze senator 
Czerwiński.)

A, tak. Przepraszam.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Szanowny, Czcigodny Panie Prezesie!

Trochę rozbawił nas swoim wystąpieniem znany 
ze swoich barwnych wypowiedzi mój poprzednik, 
pan senator Jan Rulewski, ale w tej całej komedii 
pewnych wydarzeń, o których donoszą ostatnio me-
dia, które zamiast zająć się merytoryczną stroną tego 
wszystkiego, co jest istotne, i tego, o co toczy się spór 
w trybunale, zajmują się sytuacjami, które w ogó-
le nie powinny mieć miejsca… Dziwi to, że dzisiaj, 
kiedy mamy dostęp do wszystkiego, temat rosołu jest 
numerem jeden, ale widać, jak w tej chwili wygląda 
telewizja, której tak naprawdę nie da się oglądać, a za 
którą jeszcze musimy obowiązkowo płacić. Myślę, że 
to też jest jeden z problemów, który dzisiaj wynika… 

Ale to, o czym mówił mój poprzednik, nie jest 
komedią, tylko raczej tragikomedią, której doświad-
czamy od jakiegoś czasu. Ja, człowiek młodego poko-
lenia, będąc dzisiaj w parlamencie i przyglądając się 
temu, czasami się wstydzę, i to bardzo, za to, co mó-
wią – można tak powiedzieć – moi koledzy. Koledzy, 
których dzisiaj nie widzę na tej sali, poza jednym 
senatorem z opozycji, może już nie z opozycji… 
Przepraszam, poza 2 senatorami. To też świadczy 
o tym, Panie Prezesie, jaki jest stosunek senatorów, 
wybranych zgodnie z konstytucją, którzy przysięgali 
na konstytucję, mieli jej bronić… Dzisiaj – zamiast 
jej bronić, dyskutować i dzięki dyskusji dojść do kon-
sensusu – ich nie ma, bo mają inne zajęcia.

dę szczerym bojownikiem o naród, o suwerenność 
tego narodu. Tylko zapomniał, że ta suwerenność 
już nastała i spisała swoje kardynalne prawa w kon-
stytucji. Niemniej jednak to, o czym wspomniałem, 
było przedmiotem dyskusji społecznej i do dzisiaj, jak 
sądzę, za przyczyną właśnie tej telewizji, chorej na 
biegunkę, nie zostało rozstrzygnięte. A zatem warto 
ten temat podjąć.

Twierdzę, że takiej alternatywy nie ma. 
Twierdzę, że istnieje jedność, i ta jedność jest za-
pisana w pańskiej informacji. Że jedność między 
wolą narodu i wyborami, między prawem i konsty-
tucją znajduje odpowiedź w pańskiej informacji. Bo 
czyż, Szanowna Wysoka Izbo – w części wysoka 
– nie jest prawdą, że miliony ludzi, miliony wybor-
ców, nie tylko PiS czy Platformy Obywatelskiej, 
również ci, co nie poszli do wyborów, oczekiwali 
odpowiedzi na korektę progów dochodowych, tzw. 
progów realizacji życiowej? Trybunał postanowił, 
że one muszą być waloryzowane, muszą być ko-
rygowane. A czyż co najmniej 7,5 miliona emery-
tów nie oczekuje, aby w odniesieniu do obliczania 
wysokości emerytur spełniła się zasada „każdemu 
według jego zasług”? Któż jest przeciwny tej woli 
trybunału, który według niektórych jest obcym 
ciałem, w którym prezes, uznawany za postać 
diaboliczną, ścigany jest przez różne służby, od 
medialnych aż po prokuratora generalnego? I czyż 
związki zawodowe w swoich twierdzeniach od lat 
nie znajdowały odpowiedzi na pytanie, czy samoza-
trudnienie to jest też postać działalności zawodowej 
dająca prawo do zrzeszania? Który z rządów – na-
wet powiem o swoim środowisku – odpowiedział 
pozytywnie na to oczekiwanie? Odpowiedział na 
nie Trybunał Konstytucyjny.

Chcę tylko poprzez te 3 przykłady dowieść, że 
trybunał był tam, gdzie naród. Trybunał był tam, 
gdzie wyrażona, uchwalona przez naród czy za-
twierdzona w referendum konstytucja. Tak że nie 
ma alternatywy. Nie ma alternatywy, gdyż żyjemy 
w suwerennym kraju, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 
który jest opisany dokładnie tak, jak sobie to wyobra-
ża naród. Może jednak trochę statystyki, jeśli to nie 
przekonało… Czyż wola narodu nie była wyrażana 
w tych 64 wyrokach Trybunału Konstytucyjnego? 
W tych 600… co najmniej 400 skargach konstytu-
cyjnych, pisanych przecież przez obywateli, przez 
naród – obywatele to również naród – czy w tych 
wnioskach sygnalizacyjnych kierowanych… Muszę 
przyznać, że ja nie dopatrzyłem się w nich ani sympa-
tii do Platformy Obywatelskiej, ani potępienia Prawa 
i Sprawiedliwości, ani wygnania Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. W tych działaniach była normalna, 
ludzka, trudna praca.
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(senator R. Dowhan) Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Panie Prezesie! Panie 
Wiceprezesie! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!

Ja również chcę podkreślić te myśli, które wypo-
wiadali już moi poprzednicy… Jestem zaszczycony 
tym, że dane mi było nie tylko być sprawozdawcą tej 
zmiany regulaminu, na mocy której wprowadzono 
wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
które przez lata, niestety, nie były wykonywane, my-
ślę, że przez zaniechanie, nie ze złej woli… Komisja 
Ustawodawcza Senatu przyjęła na siebie ten obo-
wiązek i wykonywała go. W tamtych czasach, pa-
miętam, było niewykonanych ponad 100 wyroków 
trybunału.

Oczywiście wykonanie orzeczenia trybunału to 
nie jest tylko inicjatywa, ale też rozpatrzenie i bardzo 
często podjęcie decyzji o tym, że w inny sposób… Np. 
orzeczenie już jest nieaktualne czy zostało zrealizo-
wane w części, czy będzie wykonywane przez inny 
podmiot. W szczególności chodzi o takie brzemienne 
w skutki finansowe inicjatywy, które powinien inicjo-
wać rząd czy RCL. Ale zawsze wtedy byliśmy dumni 
jako Senat i każdorazowo prezesowi Stępniowi, pre-
zesowi Zdziennickiemu i panu burzliwymi oklaskami 
dziękowaliśmy za postawę sędziów trybunału i za 
jego orzecznictwo.

(Rozmowy na sali)
Oczywiście. I tu nie było podziałów, do po-

przednich wyborów nie było właściwie podzia-
łów. W mojej komisji znakomici prawnicy z Prawa 
i Sprawiedliwości reprezentowali Senat w inicjaty-
wach… Jako przewodniczący proponowałem im to 
i miałem do nich pełne zaufanie. To była stricte praw-
nicza praca w jednym celu – żeby zniwelować luki 
prawne. Dlaczego? Bo konstytucja jest najwyższym 
prawem. I to powinno być dla każdego oczywiste.

Tak się składa, że ja jestem prawnikiem, i to prawa 
konstytucyjnego. Proszę państwa, jeśli ktoś się na 
czymś nie zna, to niech słucha autorytetów. Niech 
nie słucha polityków, tylko niech słucha ludzi, którzy 
nie mają żadnego interesu w mówieniu czegokolwiek. 
Czyli kogo? Właśnie byłych prezesów, którzy już nie 
mają wpływu na orzeczenia, byłych prezesów jak 
np. profesor Zoll, który się wypowiadał wielokrot-
nie. Niegdyś w czasach trudnych dla nas wszystkich, 
w czasach stanu wojennego, był to jeden z wielkich 
czy jeden z największych autorytetów prawnych, któ-
ry służył wówczas późniejszemu kardynałowi Janowi 
Pawłowi II i go uznawał za autorytet. Ja o tym wiem, 
byłem świadkiem takich sytuacji. I co się stało, py-
tam, że taki człowiek – mówię przykładowo – w tej 
chwili jest wyzuwany z autorytetu, nie jest słuchany? 
Studenci, z którymi mam do czynienia, rozumieją 
w sposób jednoznaczny to, o czym mówią wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego, a niektórzy senatoro-

Chciałbym też dzisiaj przeprosić pana za to, że 
jeden z senatorów na ostatnim posiedzeniu chce prze-
rwy i ponownego rozpoczęcia debaty, chociaż wie, 
że zbiera się trybunał w pełnym stanie…

(Senator Piotr Zientarski: …składzie.)
…składzie. Przecież to jest skandal i żenada, że 

w tej Izbie dzieją się takie rzeczy. Wypada mi pana 
i pozostałych sędziów w imieniu chyba nas wszystkich 
przeprosić. Nie może być tak, że jedni mogą wypowia-
dać się normalnie, zadawać pytania, a drudzy robią 
z tego kabaret. Pomijam już to, o czym mówił mój 
poprzednik. Naprawdę nie chcę dyskutować, ponieważ 
nie jestem prawnikiem, ale też odbieram głosy ludzi, 
którzy rozmawiają nie przez pryzmat Warszawy, nie 
przez pryzmat stanowisk, nie przez pryzmat parlamen-
tu… Rozmawiam z młodymi ludźmi, rozmawiam ze 
sportowcami, z którymi mam codziennie do czynie-
nia, i muszę pana zapewnić, że ludzie rozumieją ten 
problem, że dla ludzi konstytucja, którą naród wybrał 
w referendum dwadzieścia parę lat temu, jest napraw-
dę ważna. Chcę panu podziękować, że pan, mimo 
swojego wieku, swoim autorytetem, doświadczeniem 
życiowym wraz z innymi sędziami broni tego, broni, 
mimo że jest pan opluwany, mimo że jest pan oskar-
żany, mimo że co chwilę padają jakieś słowa, które nie 
powinny padać. Ludzie, którzy to wypowiadają, nie 
mają szacunku do samego siebie, bo jeżeli ktoś takie 
rzeczy opowiada, jeżeli ktoś opluwa konstytucję… Bo 
opluwając pana, opluwa się konstytucję, opluwając dzi-
siaj Trybunał Konstytucyjny, opluwa się konstytucję, 
a konstytucja jest dzisiaj podstawą naszego kraju. Za 
tę konstytucję walczyliśmy i dzisiaj za tę konstytu-
cję też będziemy walczyć. I chcę pana zapewnić, że 
w środowisku młodych ludzi ten temat jest ważny. 
Nie jest ważny temat rosołu, nie jest ważny jakiś temat 
poboczny, ale ważny jest temat konstytucji, że dzisiaj 
my możemy tutaj ustanowić takie czy inne prawo, ale 
zawsze jest ktoś, kto to w sposób niezawisły, rozsąd-
ny, bez żadnych animozji politycznych rozstrzygnie. 
I za to, Panie Prezesie, chciałbym na pana ręce, tak 
jak moja koleżanka, złożyć naprawdę wyrazy wiel-
kiego szacunku, wielkiego szacunku i podziękowania, 
że mimo tych przeciwności losu do końca stoi pan 
na straży Trybunału Konstytucyjnego i konstytucji. 
Pięknie pan powiedział dzisiaj, że nie jest pan tablicą, 
na której można malować czy pisać tak jak się komuś 
chce i wydaje. Chciałbym, aby po 19 grudnia te słowa 
dalej były aktualne i żeby pana następca szedł w tym 
samym kierunku co pan. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Zientarski. Proszę bardzo.



101
27. posiedzenie Senatu w dniu 18 października 2016 r. 

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

(senator P. Zientarski) dzisiaj pan prezes. No wreszcie szanujmy tę konsty-
tucję, która właśnie jest wyrazem woli suwerena. To 
jest suweren, to jest treść… I dopóki suweren nie 
wyrazi chęci zmiany tej konstytucji, jest i powinna 
zostać ona dla nas świętością. I dzięki takiej postawie, 
jak postawa pana prezesa, wierzymy, że warto być 
wiernym zasadom, bo można codziennie ze spokojem 
spojrzeć na siebie w lustro.

Gratuluję, Panie Prezesie, pięknej oceny pańskiej 
osoby przez wszystkie gremia prawnicze Europy 
i świata. Byłem dumny z zaproszenia, za które ser-
decznie dziękuję. Uczestniczyłem w obchodach 25-le-
cia, uczestniczyłem w obchodach 30-lecia już nie jako 
formalny delegat, ale jako osoba zaproszona.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze…)

Ale widziałem, jak ci młodzi, którzy uczą się de-
mokracji, z Mołdawii czy Ukrainy, którzy chcą… 
widziałem, jak są zdziwieni tą sytuacją, ale przy-
jechali, bo w dalszym ciągu wierzą, że Trybunał 
Konstytucyjny to jest drogowskaz do demokracji. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu senatora Jana Marię 

Jackowskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Można by powiedzieć na podsumowanie tej naszej 

debaty, bo ona powoli zmierza do końca, i tego punk-
tu porządku obrad, który miał tak dramaturgiczny 
przebieg, że jest polityka, jest wielka polityka i jest 
prawo konstytucyjne jako najwyższe wcielenie poli-
tyki. To zdanie głosiłem, głoszę i głosić będę. Jest ono 
pochodną sporu, który dzieli nasze życie publiczne 
od czerwca 2015 r., a właściwie jeszcze wcześniej, bo 
od momentu, kiedy Platforma Obywatelska przeforso-
wała ustawę, która jest niekonstytucyjna… która po-
tem okazała się w części… i która jest praprzyczyną 
całego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. 
Ponieważ pan prezes przedstawił swoją wizję 
Trybunału Konstytucyjnego, a ja nie chciałbym tutaj 
polemizować z panem prezesem, swoimi ustami będę 
cytował innego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
panią sędzię Julię Przyłębską, bo po pierwsze, jest ona 
kobietą, po drugie, jest jednym – chyba w mniejszo-
ści – z prawników, który posiada doświadczenie za-
wodowego sędziego w obecnym składzie Trybunału 
Konstytucyjnego, i wreszcie po trzecie, jej tezy są 
diametralnie inne niż pana prezesa Rzeplińskiego, 
a jest akurat w tej grupie sędziów, którzy zostali ła-

wie z uporem maniaka usiłują udawać, że tego nie 
rozumieją. I tego zrozumieć nie można.

Każdy nowy sędzia – zwracam się tu do pana 
senatora Jackowskiego – jest zestresowany, zdener-
wowany. Powiem szczerze, że… Parę lat temu, kiedy 
jeszcze nie było tak – uważam, że było to słuszne – 
żeby politycy czy byli politycy szli do trybunału… 
Parę lat temu pojawiały się podpowiedzi: a może, 
skoro tyle lat masz do czynienia z wykonywaniem 
orzeczeń trybunału, chciałbyś ewentualnie starto-
wać? Takie były pytania, również do mnie. Powiem 
tak. Ja bym ze stresu nie wytrzymał, bo wiem, jaki 
jest poziom dyskusji w Trybunale Konstytucyjnym, 
żeby wypracować dany wyrok, jaki poziom wysu-
blimowania prawniczego. Jaki? Najwyższy. Trzeba 
mieć wielką odwagę, żeby wyrazić zgodę na kandy-
dowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Bo nie tylko 
wiedza… O tym mówił pan prezes. Mówił o tym 
też prezes Stępień. Sędzia, stając się sędzią trybu-
nału, kompletnie przestaje być politykiem. Dowód? 
Jak powiedział pan prezes, owoce pracy – orzecze-
nia. Koniec, kropka. Po owocach pracy poznajmy 
tych ludzi. Jak orzekali, jak potrafili się oderwać… 
Zupełnie absurdalne są te zarzuty, że trybunał powstał 
w czasach Jaruzelskiego, podczas gdy rzeczywiście 
było to wypełnienie postulatów pierwszego zjazdu 
Solidarności. No, proszę państwa, w tym czasie prze-
cież większość z nas dyplomy robiła…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tylko mnie w to nie 
wciągaj.)

(Głos z sali: Ty byłeś ruch jednoosobowy.)
Mówię, że większość… Ja nie przeglądam dy-

plomów każdego z nas. Mówi się o uniwersytetach 
w tym czasie zakładanych itd. No, proszę państwa, 
przecież wszyscy funkcjonowaliśmy… Oczywiście 
pokazaliśmy swoją postawę, wielu z nas pokazało 
postawę – była taka możliwość – ale była to postawa, 
która jest wierna określonym zasadom. Bo zawsze 
znajdą się ludzie, którzy, że tak powiem, za garnek 
soczewicy pójdą na współpracę z każdą władzą – tak 
zawsze było i tak zawsze będzie – ale na szczęście są 
też ludzie, którzy są wierni swoim zasadom, którzy 
się nie boją. Nie baliśmy się w tamtych czasach, tym 
bardziej nie będziemy się bali mówić prawdy w tych 
czasach, co to znaczy Trybunał Konstytucyjny, jaka 
jest jego rola i kto tutaj rzeczywiście blokuje trybunał. 
Jaki tu jest spór? Tu nie ma żadnego sporu, proszę 
państwa, to jest zablokowanie… Spór byłby wtedy, 
gdyby był jakiś spór prawny, ale tu wszystko jest 
oczywiste. Są wybrani sędziowie, którzy nie zostali 
dopuszczeni przez pana prezydenta, bo nie odebrał od 
nich przyrzeczenia. I koniec, kropka, nie ma innych 
kwestii. Nie ma unieważniania powołania sędziego. 
Sejm takiego uprawnienia nie ma. I o tym też mówił 
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(senator J.M. Jackowski) (Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie Senatorze, 
uważam, że ta dyskusja jest nie na miejscu. Można 
mówić z głowy, można też czytać, pan senator cytuje. 
Proszę zachować spokój.)

Ja rozumiem, że uwagi pana senatora Zientarskiego 
w stosunku do kobiet i kobiet, które pełnią ważne 
funkcje publiczne, są obraźliwe, i to przyjmuję do 
wiadomości.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
Bo cytuję panią sędzię.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nad-

interpretuje pan uwagi. Bardzo proszę o ciszę.)
Kontynuuję, czwarty fragment: „Inny przykład: 

konstytucja jasno mówi, że trybunał składa się z 15 
sędziów. Tylko szczególne okoliczności określone 
w ustawie, które teraz nie wystąpiły, mogą ten skład 
ograniczyć. Dziś orzeka, arbitralną decyzją władz 
trybunału, tylko 12 sędziów”.

Kolejny, piąty fragment. Pytanie dziennika-
rza: „Trybunał Konstytucyjny łamie konstytucję?”. 
Odpowiedź: „Niestety, trybunał łamie konstytucję”. 
Pytanie: „Ale wydaje wyroki”. „Nie, wydaje tzw. 
niewyroki”.

(Rozmowy na sali)
„Jest takie pojęcie prawne. Jeśli np. sąd powszechny 

wyda wyrok w nieprawidłowym składzie, to sąd wyż-
szej instancji znosi to postępowanie. Nie uchyla, ale 
znosi. Sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia. Ta 
reguła jest oczywistością w całym systemie prawnym. 
Procedury są bowiem istotne, bez ich przestrzegania 
także sądownictwo ulegnie wypaczeniu i wynaturze-
niu. Dziś trybunał jest dokładnie w takiej sytuacji. 
Trójka sędziów wybrana przez parlament, prawidłowo 
zaprzysiężona, jest pozbawiona prawa orzekania, co 
czyni działania Trybunału Konstytucyjnego bezpraw-
nymi. Co więcej, ta trójka ma być też pozbawiona 
możliwości uczestnictwa w pracach Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Trybunału, co jest całkowicie nie 
do obrony. Nie przewiduje się także uczestnictwa 
tych sędziów w procedurze wyboru nowego prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego. To czyni ten wybór rów-
nież bezprawnym”. Pytanie dziennikarza: „Właśnie, 
na horyzoncie kolejna sprawa. Większość w trybunale 
zamierza tak zamieszać, by zapewnić sobie możli-
wość wyboru prezesa”. Odpowiedź pani sędzi: „Tak. 
Obecnie ustawa mówi, że Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Trybunału wskazuje 3 kandydatów. I nagle 
się okazuje, że to ma być podobno niekonstytucyj-
ne. Nikt naprawdę nie wie, na jakiej podstawie taki 
wniosek się forsuje, ale to właśnie się robi”. Pytanie: 
„Wedle prezesa Rzeplińskiego każdy z kandydatów na 
prezesa musi mieć poparcie 8 sędziów”. Odpowiedź: 
„Ale znowu: skąd wywiódł ten wymóg? Nie ma to 
oparcia w żadnym przepisie, żadnej ustawie. To jest 
kolejna koncepcja wymyślona błyskawicznie tylko 

skawie dopuszczeni do orzekania, a więc nie jest z tej 
grupy, która jest zaprzysiężona, ale nie orzeka.

I co mówi pani sędzia? Pierwszy cytat: „Cała piąt-
ka nowych sędziów została wybrana w zgodzie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi i nie jest prawdą, 
jak przedstawia to część mediów oraz prawników, 
że ostatecznie w poprzedniej kadencji 3 sędziów 
zostało wybranych zgodnie z konstytucją, a 2 nie. 
Tak nie było. Podstawą wyboru sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego jest bowiem indywidualna uchwała 
Sejmu. I na podstawie właśnie takiej uchwały każdy 
z nas został wybrany na sędziego”.

Drugi fragment: „Strażnikiem konstytucji jest nie 
prezes, ale trybunał poprzez swoje orzeczenia. One 
muszą zapadać zgodnie z ustawą, bo regulowanie 
zasad pracy Trybunału Konstytucyjnego jest konsty-
tucyjnym uprawnieniem parlamentu”.

(Senator Jan Rulewski: A czy jest inaczej?)
„Orzeczenia trybunału muszą też być oceną pra-

wa”…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę nie przeszka-

dzać. Proszę nie przeszkadzać.)
…„a nie woli, intencji, emocji czy wyrazem sym-

patii do poszczególnych osób oraz partii politycznych! 
Trybunał to sąd prawa, a nie sąd faktów, oceniający 
indywidualne przypadki”.

Trzeci fragment: „Z przerażeniem czytałam e-
-maile, które ostatnio publikowały media, świadczą-
ce o tym, że zarówno prezes Rzepliński, jak i wi-
ceprezes Biernat mieli pełną świadomość, iż psują 
prawo, że podejmując taką współpracę z władzą, 
przekraczają granicę, której sędziom przekraczać nie 
wolno. Przypomniał mi się też apel o niedokonywa-
nie w państwie istotnych zmian instytucjonalnych 
i prawnych w końcówce kadencji, który w momencie 
odbierania zaświadczenia o wyborze w Państwowej 
Komisji Wyborczej wystosował prezydent Andrzej 
Duda. Gdyby Platforma rzeczywiście szanowała de-
mokrację, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
byli strażnikami konstytucji, powstrzymano by się 
od takich zmian”.

(Głos z sali: Nie czytaj tego…)
Kolejny, czwarty fragment…
(Senator Jan Rulewski: Gdzie to jest, „wSieci”?)
„Inny przykład: konstytucja jasno mówi”…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, jak państwo 
mieli wystąpienia, to nikt państwu nie przeszkadzał. 
Bardzo proszę o ciszę.)

(Rozmowy na sali)
Dziękuję, Pani Marszałek…
(Senator Piotr Zientarski: Ale myśmy z głowy 

mówili.)
(Głos z sali: A co to za różnica?)
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(senator J.M. Jackowski) się stało, bo zupełnie niedawno wypłynęły e-maile. 
Przynajmniej 3 osoby z państwa grona tytułują one 
jako te, które miały świadomość, czym może się skoń-
czyć polityka Platformy Obywatelskiej, to gmeranie 
wokół trybunału, to naprawianie go jak budzika przy 
pomocy młotka i przecinaka.

Proszę państwa, o to mam pretensje do państwa, 
do pana prezesa również i do pana wiceprezesa, że 
w porę nie ostrzegliście opinii publicznej, mając tego 
świadomość. Mało tego, byliście tego świadkami, 
biernymi świadkami, ale świadkami. Nie zareago-
waliście w porę w trakcie tego nieszczęsnego posie-
dzenia połączonych komisji, które 12 maja wprowa-
dzały ten najważniejszy przepis. Przepis, który stał 
się początkiem tej kamiennej lawiny. Lawiny, która 
cały czas jeszcze spada. A mianowicie przepis, który 
zezwalał większości parlamentarnej z poprzedniej ka-
dencji Sejmu na wybór 5 osób na stanowisko sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego niezgodnie z konstytu-
cją. To, że potem tenże sam trybunał 3 grudnia wypo-
wiedział się, że 2 osoby zostały wybrane niezgodnie 
z konstytucją, a 3 na wakujące stanowiska – zgodnie, 
to już jest kwestia pośrednia. Dlaczego? Bo trybunał 
wypowiadał się w swojej sprawie. To po pierwsze. Po 
drugie, ten wyrok rodzi bardzo zasadnicze wątpliwo-
ści. O te wątpliwości pytałem dzisiaj pana prezesa, ale 
niestety nie otrzymałem jednoznacznych odpowiedzi. 
To będzie w protokole, będzie można do tego wrócić.

Wątpliwość pierwsza dotycząca tego wyroku 
z 3 grudnia jest zawarta w pytaniu, czy trybunał 
może wypowiadać się co do stanów faktycznych, 
konkretnych, co do faktów, a nie co do prawa, do 
czego został stworzony. Nie otrzymałem jednoznacz-
nej odpowiedzi. Fakt, że to zostało w pewien sposób 
sprokurowane także przez naszych kolegów i kole-
żanki z Platformy, ponieważ to oni byli autorami tego 
epizodycznego przepisu. Ten epizodyczny przepis 
oraz zakresowość wyroku trybunału spowodowały, 
że trybunał wypowiedział się co do faktów.

Wątpliwość druga. Jak trybunał może wypowia-
dać się w sposób jednoznaczny, jeśli wypowiada się 
co do faktów, tak jak powiedziałem, które zaistniały 
w przeszłości? Gdyby wyrok zapadał w lecie czy 
jesienią, miałby zupełnie inny charakter, nie mógł-
by być taki jak w grudniu, 3 grudnia, bo wtedy nie 
było jasne, nie było wiadomo, kiedy będą wybory, 
kiedy rozpocznie się następna kadencja Sejmu, czyli 
VIII kadencja, kiedy zakończy się poprzednia ka-
dencja Sejmu, czyli VII kadencja. Po prostu wtedy 
nie było to jasne. Czy wobec tego wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego może zależeć od czasu jego wyda-
wania? To jest podstawowa sprawa. Na to pytanie 
nie uzyskałem odpowiedzi. Uzyskałem tylko taką 
odpowiedź, że winny jest temu prezydent Duda, bo on 
w porę nie zaskarżył tego wyroku. Panie Prezesie, li-
czyłem na więcej, naprawdę. Taka była ta odpowiedź.

po to, by na końcu był pożądany wynik”. Pytanie: 
„Czy to wszystko w ogóle czyni zgromadzenie zgod-
nym z prawem? Czy będzie pani autoryzowała taką 
niezgodną z prawem procedurę? Przecież to wypa-
czy wynik”. Odpowiedź: „Obawiam się, że właśnie 
o wypaczenie wyniku tu chodzi, o uzurpację władzy 
w trybunale nawet wtedy, gdy zmieniły się ważne 
czynniki wpływające na ostateczny wynik tej pro-
cedury. Podzielam panów obawy”. Koniec cytatów.

Jest polityka, wielka polityka i prawo konstytu-
cyjne. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I proszę o zabranie głosu…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, proszę o ciszę. Sami państwo mó-

wiliście, że to jest poważna sprawa, więc…
(Rozmowy na sali)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Tytuł informacji, którą rozpatrujemy, „Informacja 

o istotnych problemach wynikających z działalno-
ści i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
w 2015 roku”. Pytanie: a co jest najistotniejszym 
problemem, który był w 2015 r.? Niestety, ten pro-
blem sprokurował sam Trybunał Konstytucyjny. 
Oczywiście potem pałeczkę przejęła Platforma 
Obywatelska. Państwa ocenił wyborca. Wyborcy 
państwa ocenili. Zostawiamy to na boku.

(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Jesteśmy.)
(Senator Jan Rulewski: Jesteśmy.)
Jak komuna – jesteśmy, byliśmy i będziemy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa, ale 

dyskusja to nie znaczy, że państwo wchodzicie w po-
lemikę. Proszę wysłuchać wystąpienia pana senatora.)

Tak z głowy. Według życzenia państwa.
Ale rzeczywiście powinniśmy się zająć 

Trybunałem Konstytucyjnym…
(Rozmowy na sali)
…i działaniami niektórych z jego przedstawicie-

li. Ja w pytaniach do pana prezesa skierowanych do 
niego zarówno dzisiaj, jak i na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej starałem się wydobyć sedno tego, 
co się tak naprawdę stało. Państwo wiedzieliście, co 
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(senator J. Czerwiński) nieomylny. Dlaczego tak było? No, ci, którzy projek-
towali konstytucję, tak wtedy usytuowali Trybunał 
Konstytucyjny. To miało być to ciało, ten ostatni bez-
piecznik, ten wyłącznik bezpieczeństwa, jaki jest za-
wsze na dole, w każdym budynku, i gdy się wszystko 
pali, to trzeba taką wajchę tam przekręcić. Trybunał 
Konstytucyjny do pewnego momentu spełniał… no, 
może nie tyle spełniał tę rolę, ile działał poza tą rolą, 
nie był do tego wykorzystywany. Ale tych, którzy tę 
konstytucję projektowali, którzy ją uchwalali, prak-
tycznie nie ma już w tym parlamencie. Proszę zauwa-
żyć, to jest relikt przeszłości. Ta kompetencja to jest 
pewnego rodzaju skamieniałość.

(Głosy z sali: Nie, jesteśmy…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze nas kilku tu 

jest.)
(Rozmowy na sali)
Ale nie w większości. Nie chciałbym oczywi-

ście… Życzę państwu, tak jak mówię, jak najlepszej 
przyszłości, jak najdłuższego życia. Ale nie w więk-
szości… Te siły polityczne – może wrócę do tego 
– to SLD, PSL, Unia Wolności… no, nie wiem, czy 
wtedy jeszcze Unia Demokratyczna, czy już Unia 
Wolności…

(Senator Jan Rulewski: AWS.)
AWS akurat tego nie uchwalał. Proszę państwa, 

ci, którzy uchwalili tę konstytucję, polecieli… może 
nie tyle na śmietnik historii, ile zostali już… są już 
poza historią. A konstytucja dalej obowiązuje. I to 
narzędzie, które oni wtedy stworzyli, twórczo wyko-
rzystała Platforma Obywatelska z przybudówkami. 
No, tak państwo to wykorzystaliście, żeście utopili 
sam Trybunał Konstytucyjny. Jego…

(Senator Jerzy Fedorowicz: A jakiś konkret?)
Cały czas jest konkret.
Jego zachowanie, czyli trybunału, być może po 

części wymuszone, jednak także zawinione, to nie jest 
kompletny przypadek. To także jest współdziałanie 
z wami. I to jest spadek po równi poparcia społecz-
nego, taki jest zasadniczy wniosek. To, że niestety 
trybunał w tej chwili jest źle sytuowany… Być może 
do jakiegoś czasu był w ogóle niepostrzegany przez 
społeczeństwo, był dość wyalienowaną instytucją 
w społeczeństwie, no ale teraz jest pokazywany jako 
ten, który niestety psuje państwo…

(Głosy z sali: No, pokazywany, ale…)
…i który niestety staje na drodze koniecznych 

reform.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Otóż informacja o istotnych problemach wyni-

kających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 r. jest jednoznaczna: 
ten problem trybunału to jest sam trybunał. To 
sam trybunał plus tacy pomocnicy jak Platforma 
Obywatelska.

Następna kwestia. Tu dochodzimy już właściwie 
do podstaw, do tych spraw, które są według mnie 
podstawowe. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny – 
mówię to z całą odpowiedzialnością – zawłaszczył 
sobie możliwość wydawania wyroków o złożonej 
sentencji, zakresowych, interpretacyjnych, o lukach 
prawnych i aplikacyjnych? Taki jest bodajże czwar-
ty rodzaj. Ja nie widzę w konstytucji umożliwienia 
wydawania takich wyroków.

Przed chwilą jeden z senatorów bardzo słusznie 
powiedział, że działanie trybunału jest bardzo proste: 
tu konstytucja, tu prawo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To ja powiedziałem.)
Tak, bardzo dobrze. Oczywiście, pochwalam.
I teraz pytanie jest proste. Zgodne czy niezgod-

ne? Ale trybunał mówi znacznie więcej: w pewnym 
zakresie zgodne, a w pewnym niezgodne, tak jak to 
rozumiemy, zgodne albo niezgodne. Tymczasem try-
bunał nie jest upoważniony do dawania wykładni 
prawa. Sam sobie to prawo wziął. Na jakiej podstawie 
i czy tak mu było wolno?

Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w naszym 
systemie, w naszej obecnej konstytucji jest wyraźna, 
wyroki trybunału są praktycznie niepodważalne. Otóż, 
gdyby było tak, że trybunał jest zbiorem mędrców, 
takie sformułowanie tu padało, którzy nigdy się nie 
mylą, którzy nie przenoszą swoich poglądów, którzy 
są apolityczni, bezstronni, to oczywiście… Daj nam, 
Boże, zbiór takich mędrców. Ale właśnie 2015 r. wyraź-
nie pokazał, że tak nie jest. Ten zjazd, spadek poparcia 
dla trybunału widoczny w badaniach opinii publicznej 
pojawił się głównie dlatego, że trybunał nie wywiązał 
się z roli, jaką nałożyła na niego konstytucja. On po 
prostu nie jest zbiorem mędrców. Może się mylić.

Gdyby tu było postępowanie dwuinstancyjne, 
tak jak jest w administracji, w całym sądownictwie 
powszechnym, nawet w Trybunale Stanu, być może 
byłoby inaczej. Druga instancja, poszerzona, wypo-
wiadałaby się na temat wyroków pierwszej instancji 
w trybunale. Tyle że tak nie jest. Wyrok jest nieodwo-
łalny, proszę zauważyć, nawet gdy w tym wyroku 
napisze się jakiekolwiek bzdury albo np. niczego 
się nie napisze, tak jak było w przypadku wyroku 
z 3 grudnia. Otóż to, że te 3 osoby zostały wybrane 
zgodnie z konstytucją, nie jest uzasadnione w tym 
wyroku, to jest podane ot tak sobie, na wiarę, a ja temu 
po prostu nie wierzę. Chcę mieć do tego uzasadnie-
nie. Nikt z państwa, bo pytałem o to z tej mównicy 
3 razy, nie był mi w stanie uzasadnić, wykazać, że 
te 3 osoby zostały wybrane zgodnie z konstytucją. 
Macie jeszcze 5 minut, możecie się do tego odnieść, 
każdy z państwa.

Wracamy do meritum. Zawłaszczenie pewnej 
kategorii wyroków, przy założeniu, że trybunał jest 
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(senator J. Czerwiński) To przypadek, tak, to jest przypadek. To na pewno 
jest zaszczytna funkcja w państwie, funkcja, która 
jest dla nas bardzo ważna. Myślę…

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

stwa… Szanowni Państwo! Szanowni Państwo, bar-
dzo proszę o ciszę.)

Myślę, że to się da pogodzić. A jeszcze dzisiaj… Ja 
nie uczestniczę w posiedzeniach komisji sejmowych 
i chyba większość z nas też nie uczestniczy, ale, jak 
dobrze wiemy, członkowie Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka debatowali na temat Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Rozmowy na sali)
„Fedor”, Panie Senatorze… Ja wiem, że pan ma 

donośny głos…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
Dzisiaj bardzo długo debatowali członkowie ko-

misji senackiej. I tak słuchając wypowiedzi pana se-
natora Jackowskiego… Czy uważa pan, czy uważa 
Wysoka Izba, że to, co dzisiaj większością głosów 
Prawa i Sprawiedliwości zostało przyjęte, m.in. do-
puszczenie do orzekania 3 sędziów, surowe kary dyscy-
plinarne, czego do tej pory nie było… Projekt bardziej 
szczegółowo niż ustawa o trybunale reguluje zasady 
uchylania sędziemu trybunału immunitetu przez zgro-
madzenie ogólne, możliwe kary dyscyplinarne itd., itd. 
Kolejna sprawa – sąd nie dla siedemdziesięciolatków. 
Siedemdziesięciolatek to człowiek naprawdę dojrza-
ły, człowiek z bagażem doświadczeń, człowiek, który 
niejednokrotnie pisze wspaniałe prace profesorskie, 
recenzuje te prace, a dzisiaj siedemdziesięciolatków się 
odcina. Czyżby była jakaś grupa ludzi, będąca zagro-
żeniem, która będzie wchodziła w ten wiek? Dla mnie 
jest to niezrozumiałe. Chcecie państwo z powrotem 
obniżyć wiek o 2 lata. To może obniżmy go od razu 
do 70 lat, skoro ludzie dzisiaj są już nieproduktywni?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
to dotyczy ustawy, która jeszcze nie wpłynęła do 
Senatu.)

Nie wpłynęła. A najśmieszniejsze jest to, jak do-
czytałem, że zasady wyznacza nieistniejący kodeks. 
Sędziowie trybunału mieliby odpowiadać dyscy-
plinarnie nie tylko za naruszenie przepisów prawa, 
uchybienie godności urzędu sędziego, ale także za 
naruszenie kodeksu etycznego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego, kodeksu, którego jeszcze nie ma. 
Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli. Przepraszam 
za pomyłkę odnośnie do wieku, bo mi się siedem-
dziesięciolatkowie z sześćdziesięciosiedmiolatkami 
pomylili… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, czas się skończył… Dziękuję.
Pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

I ostatnia już dygresja. Jeśli ktoś z państwa chce 
zobaczyć, jak nasi sędziowie z trybunału – pan prezes 
Biernat, pan prezes Rzepliński – siedzieli na posie-
dzeniu komisji i nie odzywali się…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze. 
Czas.)

…i nie odzywali się, nie reagowali na niekon-
stytucyjne przepisy i ich wprowadzanie przez 
Platformę Obywatelską, to ja mówię: to wszystko 
jest w archiwum, proszę państwa. Tego już się nie 
wymaże. To jest w archiwum. Nie sygnalizowali, 
że te przepisy są niezgodne z konstytucją. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Bo nie można…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Robert Dowhan. Drugie wy-

stąpienie, a więc 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czcigodny Panie 
Prezesie!

Ja chcę stanowczo zaprotestować. Te słowa, że 
Trybunał Konstytucyjny psuje państwo, są niegodne 
tego miejsca i niegodne tej mównicy, Panie Senatorze. 
Naprawdę przykro tego się słucha. To jest jakieś ku-
riozum, że dzisiaj takie słowa tu padają. Tak samo ja 
życzę, aby długo żyli i dawali przykład tacy ludzie, 
którzy, jak pan mówi, odeszli już do lamusa. Ale oni 
nie odeszli, bo jest marszałek Borusewicz, jest profe-
sor Rzepliński i są inni ludzie. A więc ja bym dzisiaj 
ich nie chował…

(Głos z sali: Rulewski…)
Jest Rulewski, jest „Fedor” oczywiście. Ja bym ich 

dzisiaj nie chował, bo oni żyją i dają świetny przy-
kład. I dobrze, że żyją, bo jeszcze ktoś może dzisiaj 
powiedzieć coś odwrotnego do tego, co pan i inni tu 
mówiliście.

Ja bym chciał nawiązać do tak płomiennego 
wystąpienia mojego kolegi, senatora Jana Marii 
Jackowskiego. Nie będę czytał, ale muszę się czymś 
podeprzeć, bo nie chciałbym pana… Nie wiem, Pani 
Marszałek, czy mogę zapytać – być może w prze-
rwie mi pan odpowie – jak tak cytowana przez pana 
przez długi okres pani Przyłębska pogodzi dzisiaj 
pracę w Trybunale Konstytucyjnym z pracą męża, 
który niedawno został ambasadorem w Niemczech. 
To też…

(Głosy z sali: To przypadek. To tylko przypadek.)
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donikąd nie dojdziemy. Pan podnosi tutaj kwestie 
związane z, można powiedzieć, uprawnieniami try-
bunału i pyta, na jakiej podstawie podejmuje on takie, 
a nie inne decyzje. Ja myślę, że to są realne problemy. 
Nie uważam, żeby to były problemy wymyślone, tyle 
że to są kwestie, które trzeba poddawać dyskusji. 
Można domagać się takiej dyskusji, ale trzeba uznać, 
że póki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta inaczej, 
decyzje trybunału są decyzjami ostatecznymi. Bo je-
żeli przyjmiemy inny wariant, a mianowicie uznamy, 
że skoro nam się nie podoba decyzja trybunału – ale 
nie w sensie merytorycznym, tylko dlatego że została 
podjęta na nie wiadomo jakiej podstawie itd., itd. – to 
nie będziemy jej uznawać i zaczniemy ten trybunał 
zmieniać ustawami, to przecież to doprowadzi do 
anarchii. Tak więc w tej chwili nie wchodzę z pa-
nem w polemikę, czy zakresowe decyzje trybunału 
są uzasadnione, czy nieuzasadnione. Ja uważam, że 
one były często przydatne, tylko że nawet gdybym 
miał co do tego wątpliwości, i tak respektowałbym 
wyroki trybunału. Taka musi być zasada.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące udziału sędziów 
trybunału w tworzeniu tej ustawy, to my tę debatę już 
tu toczyliśmy. Tutaj stał pan minister Ziobro, który 
zarzucał sędziom, że oni uchwalali tę ustawę, a potem 
byli sędziami we własnej sprawie, i że to jest w ogóle 
niedopuszczalne i że tego się nigdzie nie spotyka. 
Wówczas z tamtego miejsca powiedziałem: jakżeż, 
jakżeż. Pan profesor Safjan, który jest członkiem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powie-
dział, że a jakże, sędziowie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości biorą udział w uchwalaniu ustawy 
o Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Nie – po-
wiedział protekcjonalnie pan minister Ziobro – pan, 
Panie Marszałku, zapewne nie jest prawnikiem, więc 
pan może tego nie wiedzieć, ale ja panu wyjaśnię. Po 
czym wyjaśnił i powiedział, że absolutnie tak nie jest. 
No więc chcę poinformować – czekałem na tę oka-
zję dobrych parę miesięcy – że jeśli chodzi o Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i statut europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości, to określone jest 
to następująco: „Parlament Europejski i Rada sta-
nowią na wniosek Trybunału Sprawiedliwości i po 
konsultacji z Komisją albo na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Trybunałem Sprawiedliwości” statut 
i zmiany w statucie. Tu wręcz jest napisane, praw-
nie, że nie może się obejść bez udziału Trybunału 
Sprawiedliwości stanowienie o nim.

(Senator Mieczysław Augustyn: To oczywiste.)
Ja brałem udział w tych posiedzeniach i wiem, jak 

to wyglądało. Tak jak pan profesor Rzepliński powie-
dział. Byli pytani, oczywiście zabierali głos, tłuma-
czyli dlaczego, powiedzmy sobie, przepisy dotyczące 
funkcjonowania trybunału… Tam chodziło np. o to, 
które sprawy rozpatrywać w składzie 3-osobowym, 
żeby było szybciej itd. To zrozumiałe. To są ludzie, 

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nawiążę do uwagi pana senatora Czerwińskiego, 

że z tamtego Sejmu, który uchwalał konstytucję, niko-
go albo prawie nikogo już nie ma. Chcę powiedzieć, 
że z tego ciała, które uchwalało Konstytucję Stanów 
Zjednoczonych, na pewno już nikogo nie ma.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Proponowałbym więc takimi argumentami się nie 

posługiwać. Rozumiem, że panu chodziło też o to, że 
to były inne siły polityczne, że teraz są inne siły po-
lityczne, ale taka jest uroda demokracji. Konstytucje, 
które są w wielu krajach demokratycznych, charakte-
ryzują się jednak trwałością, mimo że niektórych sił 
politycznych to już ze świecą szukać. A więc może 
nie tędy droga.

Ale w przeciwieństwie do pana senatora 
Jackowskiego, który uraczył nas tutaj odczytaniem 
wypowiedzi pani sędzi Przyłębskiej… Ona ma prawo 
mieć swój pogląd w tej sprawie, tylko chcę powiedzieć 
jasno – i pan o tym wie – że jest to pogląd wybitnie 
mniejszościowy. Tego poglądu nie podzielają polskie 
gremia prawnicze, od adwokatów, radców prawnych, 
po Sąd Najwyższy, związki sędziów. Tego poglądu 
nie podzielają też byli sędziowie konstytucyjni. Tego 
poglądu nie podziela wreszcie Komisja Wenecka, 
która nie jest, jak niektórzy z państwa mówią, zgro-
madzeniem lewaków czy stronniczych kolesi, tylko 
zgromadzeniem wybitnych znawców prawa. Tak na 
marginesie dodam, że ta ostatnia opinia została pod-
jęta większością głosów wobec 1 głosu sprzeciwu. 
Kto się sprzeciwił? Przedstawiciel Węgier. No, nie 
będę tego komentował. Wszyscy pozostali, łącznie 
z hołubioną przez nas Grupą Wyszehradzką, łącznie 
z członkami tej komisji pochodzącymi z Czech i ze 
Słowacji, głosowali za. Tak więc to nie jest argument, 
Panie Senatorze, że pani sędzia Julia Przyłębska ma 
taki pogląd. To nie jest żaden argument. Trzeba to 
rozważać łącznie z innymi argumentami. Tak jak po-
wiedziałem, zdecydowana większość uważa inaczej.

Ja znam poglądy pana senatora Czerwińskiego 
i dziękuję mu za wystąpienie, bo było to niewątpli-
wie wystąpienie merytoryczne. Wielka szkoda, że 
nie dyskutujemy w ten właśnie sposób, tylko cały 
czas pański obóz polityczny próbuje zdemolować ten 
trybunał, tak jakby mszcząc się, tak jakby usiłując 
go ukarać za to, że – jak pan twierdzi – źle postąpił. 
To jest niewłaściwa droga. Takim sposobem tego nie 
rozwiążemy. Te wszystkie ustawy naprawcze, które 
paraliżowały trybunał – z góry było wiadomo, że on 
nie będzie mógł orzekać po prostu – to były przecież 
czyjeś pomysły. No, nie pańskie oczywiście. Ja nawet 
domyślam się czyje, tylko że były one sygnowane 
przez Prawo i Sprawiedliwość i przedstawiane jako 
próba naprawy rzeczywistości. No więc w ten sposób 
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(senator M. Borowski) Pan jest matematykiem i pan doskonale wie, że 
tak tego nie można robić. Gdyby każda sprawa była 
rozpatrywana w pełnym składzie, czyli przez 15, to 
znaczyłoby, że każdy sędzia musiałby rozpatrzyć 64 
wyroki. Prawda? Nie można ot tak podzielić 64 na15.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Może jest jakiś wzo-
rzec.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

To tylko jeden przykład tego, jak to się odbywało. 
Dziękuję bardzo. I proszę mnie zapisać do drugiej 
wypowiedzi. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. 
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Senator Leszek Czarnobaj:

Żebym się nie pomylił.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Przepraszam za mój głos, postaram się mówić 

krótko.
Zapisałem sobie również to, o czym powiedział 

pan marszałek Borowski. Panie Senatorze, po pierw-
sze… To jest właśnie to, co zaprezentował pan senator. 
My możemy się różnić, ale jest pewna płaszczyzna 
rozmowy. I szkoda, że ta pusta sala – i tylko głos 
pana senatora Jackowskiego, do którego zaraz się 
odniosę – powoduje zupełnie coś innego. Myśmy 
przestali ze sobą rozmawiać. W ubiegłym tygodniu 
był w Kwidzynie, moim ukochanym mieście, fanta-
styczny wykład pana profesora Krzemińskiego, który 
powiedział jedno – mówił o historii Solidarności – że 
ten 10-milionowy ruch nauczył Polaków rozmawiać, 
spierać się do rana, rozmawiać. I z tego powstawał 
pewien produkt.

Tymczasem dzisiaj jest odwrotnie. Produkt się 
wam przynosi – przepraszam za porównanie – i wy 
tego produktu bronicie. I bronicie go tak, jak bro-
nicie. Jest tak również w stosunku do Trybunału 
Konstytucyjnego.

Gdyby pójść tym tokiem myślenia, o którym po-
wiedział pan senator Borowski, to, jak rozumiem, 
w związku z tym, że Chrystus już nie żyje, powin-
niśmy zmienić dekalog. I to, Panie Senatorze, byłaby 
kontynuacja pana myśli, że skoro ci, którzy to…

(Senator Piotr Zientarski: Mojżesz.)
Mojżesz, Chrystus, ktokolwiek…
(Senator Marek Borowski: Trzymajmy się 

Mojżesza.) (Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mojzes.)

którzy tam pracują. Natomiast jeżeli się czyni zarzut 
z tego, że oto wiedzieli o tym, mieli takie przekonanie, 
że przepis o tym wyborze sędziów jest niedobry… 
Z tych e-maili, o ile ja pamiętam, wynikało, że uwa-
żali, iż jest po prostu niedobry. Skoro tak, to powinni 
zwrócić uwagę, że jest niekonstytucyjny. Szanowni 
Panowie, na coś się trzeba zdecydować: albo ma się 
zarzuty do sędziów trybunału, że piszą ustawę, że 
mówią, co w każdym punkcie napisać itd., albo się 
im każe zwracać uwagę na… No, jedno z dwojga. 
Ja byłbym zaskoczony, gdyby prezes Rzepliński czy 
prezes Biernat, którzy wtedy tam byli, nagle się ode-
zwał i powiedział: proszę państwa, ten przepis jest 
niekonstytucyjny.

(Senator Piotr Zientarski: Przed orzeczeniem…)
No nie, toż dajmy spokój… Byli w trudnej sy-

tuacji. Zdawali sobie sprawę z tego, że ten przepis 
może spowodować problemy, ale nie wolno im było 
się wtrącać w tym momencie. Po prostu nie wolno 
im się wtrącać. Sprawa, Panie Senatorze Czerwiński, 
powinna być załatwiona, że tak powiem, po bożemu. 
Ja pomijam już to, że pan prezydent Duda oczywiście 
mógł zgłosić wniosek… No dobrze, ale nie zgłosił. 
Zgłosiło go za to Prawo i Sprawiedliwość. Przecież 
złożyło skargę na tę ustawę… Wiele rzeczy, w tym 
kwestię tego przepisu, podnosili. I co się stało?

(Senator Mieczysław Augustyn: Wycofali.)
Ano to, że to wycofali. Czyli jakby zlekceważyli 

trybunał, uznali, że niepotrzebny im jest trybunał. 
Jeśli Platforma Obywatelska popełniła błąd, a popeł-
niła, co nie ulega wątpliwości – zresztą przyznaje się 
do tego dzisiaj – to… Prawo i Sprawiedliwość posta-
nowiło rozegrać tę sprawę bokiem, a nie wprost. I stąd 
jeżeli mówimy o tym, kiedy ten kryzys się zaczął, 
kto tu jest winien itd… Myślę, że obie te główne siły 
się powinny uderzyć w piersi, a PiS tym bardziej, 
bo później zaczął kompletnie lekceważyć trybunał 
i stawiać różne… Na sędziów trybunału naprawdę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
Na sędziów trybunału naprawdę wylewano pomy-

je. To, co mówiono o nich, trudno nawet powtórzyć. 
A przy okazji powtarzano nieprawdę, mimo że te 
sprawy były wielokrotnie prostowane. Mówiono np., 
że są leniwi. Ktoś podzielił 64 wyroki na 15 sędziów 
i wyszło mu, że każdy miał tylko 4. No, proszę pań-
stwa, to… Pan senator Czerwiński jest matematy-
kiem…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale ja tego nie mó-
wiłem.)

Nie, broń Boże.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas. 

Bardzo proszę.)



108
27. posiedzenie Senatu w dniu 18 października 2016 r. 

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

(senator L. Czarnobaj) Polski, a mianowicie gospodarce. Jeżeli dołożymy 
do tego fakt, że jest spadek inwestycji zagranicznych 
w Polsce, jeżeli dołożymy do tego fakt, że jest spadek 
tempa wzrostu PKB… To już są groźne symptomy 
dla państwa polskiego. I one nie biorą się z tego, że 
Polska nagle stała się innym krajem. Ważnym ele-
mentem jest m.in. to, że przedsiębiorcy pytają, czy 
fundament jest zdrowy, a tym fundamentem jest m.in. 
stosowanie prawa. Jeżeli mówimy o tym, że jednym 
z ważnych elementów jest zaufanie, to, jak państwo 
wiecie, Polska dzisiaj jest na ostatnim miejscu, jeśli 
chodzi o zaufanie jednego do drugiego. Czyli jeżeli 
jakby złożymy to, że są kompletnie zrujnowane fun-
damenty państwa, a do tego brakuje zaufania jednego 
do drugiego, to o jakim rozwoju gospodarczym czy 
społeczno-gospodarczym mówimy. Należy sobie za-
dać pytanie: czy tego państwo, senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości, chcieliście? Czy tego chcecie? Czy 
to jest ta dobra zmiana? I możemy zmieniać, Panie 
Senatorze, to, co dotyczy Trybunału Konstytucyjnego 
i jego roli w polskim społeczeństwie, ale jest ku temu 
odpowiednia droga – jest to, mówiąc krótko, zatwier-
dzanie nowych propozycji w referendum, żeby tego 
nie przedłużać.

I na koniec, proszę państwa, jeszcze jedno wspo-
mnienie. Niedawno wróciliśmy z misji obserwacyjnej 
w Gruzji. Odwiedzaliśmy m.in. komitety wyborcze. 
I w jednym z komitetów wyborczych – prawdopo-
dobnie, o ile dobrze pamiętam, było to zjednoczenie 
narodowe, które aktualnie jest w opozycji, czyli ugru-
powania byłego pana premiera Saakaszwilego – kiedy 
siedzieliśmy z nimi w tym komitecie wyborczym, oni 
narzekali, proszę państwa, na taką rzecz. Że dzisiaj 
rządzący w Gruzji przejęli wszystkie służby specjalne 
i wykorzystują te służby specjalne wobec opozycji. 
Że całkowicie zawładnęli telewizją publiczną i na-
zywają ją narodową po to, żeby zniszczyć dzisiejszą 
opozycję. Że dzisiejsi rządzący w Gruzji rzucili się 
na cały aparat sądownictwa w Gruzji, strasząc ro-
dziny sędziów, żeby wydawali odpowiednie wyroki. 
I na koniec tenże przewodniczący komitetu mówił: 
wyobraźcie sobie państwo, że w takim państwie jak 
Gruzja, która dopiero rodzi… tworzy swoje podwa-
liny, zaczęto niszczyć Trybunał Konstytucyjny. No, 
nie miałem… Powiedziałem: przepraszam bardzo, 
czy mógłby pan jeszcze raz to powtórzyć i jeszcze 
raz poprosić tłumacza o przetłumaczenie. To w eu-
ropejskim państwie następuje niszczenie Trybunału 
Konstytucyjnego? Tak. No i wtedy zaczęły się wywo-
dy, jak dzisiaj rządzący w Gruzji dokonują niszczenia 
Trybunału Konstytucyjnego. I chcę państwu powie-
dzieć, że to było takie déjà vu, jeśli chodzi o moje 
spojrzenie również na to… Moje koleżanki i moi ko-
ledzy senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, nikt 
z nich nie zadał ani jednego pytania, po co to robią, 
jak to robią i dlaczego to robią.

Wszyscy ci, którzy brali udział w konstruowa-
niu…

(Senator Jan Maria Jackowski: Z Księgi 
Wyjścia…)

Tak.
Będzie trzeba doprowadzać do zmiany…
I teraz, cytując pana senatora Jackowskiego...
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie ten kościół.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Koniec cytata.)
Dla równowagi przeczytam teraz z innego tygo-

dnika: „Być może już niedługo studenci politologii 
i prawa będą uczyli się o autorytaryzmie komicz-
nym, nowej formie rządów zaprowadzonych w Polsce 
w połowie drugiej dekady XXI wieku. Komizm tego 
autorytaryzmu nie czyni go niestety niegroźnym. 
Przeciwnie – on skrywa grozę”. I dalej jest tam po-
wiedziane, że edukacja, polityka zagraniczna, są-
downictwo, media publiczne, polityka kulturalna, 
Misiewicze, udawane przetargi, wojna z kobietami 
– to jest program „Demolka”.

I takich cytatów można, Panie Senatorze, przywo-
ływać mnóstwo. I nie tędy jest droga do tego, abyśmy 
odpowiedzieli sobie na pytanie, jaką formę funkcjo-
nowania w Polsce dyskusji należy przyjąć w polskim 
parlamencie. Nie podważanie tego, co zostało za-
twierdzone przez Polaków w drodze referendum, jeśli 
chodzi o rolę Trybunału Konstytucyjnego w naszym 
systemie…

Jeżeli spojrzeć na sprawozdanie z roku 2014 
i z roku 2015 – bo ja dokonałem takiego porównania 
– to widać, że jest diametralna różnica. Zupełnie inna 
dyskusja była w odniesieniu do roku 2014, a zupełnie 
inna jest w odniesieniu do roku 2015. Ma tutaj miano-
wicie miejsce całkowite kwestionowanie roli, jaką od-
grywa Trybunał Konstytucyjny w polskim systemie 
prawnym. Warto wrócić do tych lektur i porównać.

Szanowni Państwo, to, co powiedział pan profesor 
Rzepliński, że nie ma państwa, nie ma gospodar-
ki, nie ma narodu, jeśli nie przestrzega się prawa… 
Oczywiście, można przytoczyć mnóstwo różnych 
przykładów na to, na co to się przekłada, ale tak szyb-
ko chcę państwu powiedzieć, że ten stan prawny, 
ten stosunek państwa – mówię o aktualnie rządzącej 
ekipie – do przestrzegania prawa, a w tym również 
do Trybunału Konstytucyjnego, powoduje to, że 
według dzisiejszych statystyk z polskiej giełdy od-
płynęło ponad 20 miliardów. 65 miliardów… Proszę 
państwa, obecnie polscy przedsiębiorcy zwiększyli 
kapitał na swoich kontach. I pytacie państwo: czy 
ktoś inwestuje? Nie, nikt. Niepewność, brak zaufania, 
jest ważnym elementem złych kierunków, w których 
idzie państwo polskie. Tu nie chodzi tylko o debatę 
i spór między nami. To wszystko odbija się na tym, 
co jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju 
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(senator L. Czarnobaj) dydat zgromadzenia” oznacza, że zgromadzenie go 
poparło. Więc nie może być sytuacji takiej, jak w tej 
ustawie z 22 lipca, gdzie bardzo sprytnie – już widzę 
w tym rękę pana prokuratora Piotrowicza – zapisuje 
się, że każdy ma 1 głos, a chodzi o to, żeby ten, który 
uzyska mniej głosów, mógł zostać prezesem. Nie, po 
prostu nie. Na to zwróciła uwagę komisja. Jaka będzie 
decyzja trybunału? Zobaczymy.

Dalej, kwestia nieobecności prokuratora gene-
ralnego. To nie może wstrzymywać prac trybunału. 
Prawo i Sprawiedliwość w opinii zwróciło uwagę, że 
tak było w poprzedniej ustawie, tzn. było napisane, 
że rozprawa odbywa się w obecności prokuratora 
generalnego, i nikt tego nie kwestionował. Tak, tylko 
że nie było takiego przepisu, który stanowił, że 3 
sędziów może zażądać obradowania w pełnym skła-
dzie, a właśnie w przypadku prac w pełnym składzie 
nieobecność prokuratora spowoduje, że sprawa nie 
zostanie rozstrzygnięta.

Więc to pokazuje, że nie rozpatruje się opinii 
Komisji Weneckiej z dobrą wolą, tylko raczej poprzez 
inwektywy, bo to, co pan minister Waszczykowski 
wygaduje na temat tej komisji, to jest po prostu wstyd. 
Członek rządu w ogóle nie powinien robić takich rze-
czy. Ja rozumiem, że to może jeszcze zrobić jakiś 
poseł, bo już nie senator…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, senator, no 
skąd…)

Nie, senator nie. Ale żeby członek rządu?
Proszę państwa, teraz sprawa, która jest stale 

podnoszona, stale. Mianowicie chodzi o to, że nasza 
konstytucja stanowi, że funkcjonowanie trybunału, 
konkretnie tryb i sposób postępowania przed trybu-
nałem reguluje ustawa. W związku z tym, proszę 
bardzo, Sejm uchwalił ustawę i proszę robić. Tego 
nie rozumiała tu pani senator Orzechowska, która 
dopytywała o to, jak to… Pan prezes powiedział: jak 
orzekać, kiedy nie można orzekać. Pani senator tego 
nie rozumiała. Mówiła: nie, nie, trzeba najpierw za-
stosować się do tej ustawy, a dopiero potem ewentu-
alnie uznawać ją za niekonstytucyjną.

No to, proszę państwa, była propozycja – przecież 
była taka propozycja, nawet w jakimś momencie zo-
stało to uchwalone – żeby wyroki trybunału zapadały 
większością 2/3 głosów. Tak? Teraz, proszę bardzo, 
załóżmy, że trybunał z dobrodziejstwem inwentarza 
przyjmuje tę ustawę i zaczyna ją oceniać, kierując 
się tym, że musi być 2/3 głosów. Nie ma 2/3 głosów 
i wychodzi na to, że ona jest konstytucyjna. Tak?

(Głos z sali: Ale Trybunał…)
Ale on nie mógł jej ocenić, bo musiał mieć 2/3. 

Tak? To najlepiej pokazuje absurd takiego rozumo-
wania.

Żadna ustawa… Konstytucja mówi, że każ-
da ustawa podlega ocenie zgodności z konstytu-
cją, każda, również ta, która dotyczy Trybunału 

Dlatego na koniec chciałbym powiedzieć i pro-
sić państwa: zreflektujcie się w kwestii roli, jaką 
polski wymiar sprawiedliwości, w tym Trybunał 
Konstytucyjny, ma odegrać, jeśli chodzi o stabil-
ność państwa polskiego i jeśli chodzi o to, abyśmy 
byli postrzegani jako państwo przewidywalne, pań-
stwo, które ma czytelne i proste prawo, jako państwo, 
w którym stabilność władzy sądowniczej, Trybunału 
Konstytucyjnego, jest elementem wspierającym roz-
wój gospodarczy Polski. I tego państwu i sobie życzę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek, senator Borowski, drugi raz, więc 

ma pan 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeszcze chciałem nawiązać do jednej wypowiedzi 

pani sędzi Przyłębskiej, gdzie na końcu odnosi się 
do kwestii wyboru prezesa trybunału, bo tą kwestią 
w związku z ustawą, która została uchwalona, tą z 22 
lipca, zajęła się również Komisja Wenecka. Pani sę-
dzia powiada, że wymóg, żeby minimum 8 sędziów 
popierało kandydatów przedstawianych prezyden-
towi, to jest wymóg z księżyca i właściwie nie wia-
domo dlaczego itd. No, proszę państwa, konstytucja 
mówi tyle, że zgromadzenie sędziów przedstawia 
kandydatury, przedstawia kandydatury… do tej pory 
2, teraz zapisano, że 3. I tyle. Ale w jakim trybie 
przedstawia, jak przedstawia? To przecież zgroma-
dzenie musi ustalić. Przecież to jest jasne. To musi 
być w regulaminie zgromadzenia. I tak zresztą było 
przez całe lata. I ten regulamin jest – notabene, prze-
studiowałem go – bardzo inteligentnie pomyślany. 
On jest pomyślany w ten sposób, żeby po iluś turach 
głosowań, że tak powiem, odpadali ci, którzy mają 
najmniej głosów, wtedy ci, którzy są przedstawiani 
prezydentowi, mają poparcie większości, bo przecież 
o to chodzi. Zostawiono prezydentowi… Ja tę konsty-
tucję pisałem, więc wiem, dlaczego tak było. Chodziło 
o danie prezydentowi pewnych uprawnień. U nas był 
taki problem, że nie było wiadomo, czy prezydent 
rządzi, czy nie rządzi. Przyjęliśmy w konstytucji wa-
riant mieszany. To oznacza, że nie chcieliśmy mieć 
prezydenta, który wyłącznie wiesza ordery czy otwie-
ra i zamyka uroczystości, chcieliśmy dać mu pewne 
realne uprawnienia. Jednym z tych uprawnień była 
możliwość dokonania wyboru, bo było 2 kandydatów 
i on decydował, który z nich, tyle że tych 2 kandyda-
tów to byli kandydaci zgromadzenia. Pojęcie „kan-
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(senator M. Borowski) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Wynotowałem sobie niektóre kwestie z tej dysku-

sji, jednak nie sposób się do nich odnieść. Nie przy-
padkiem jako wieloletni senator czułem, że jestem po 
części adresatem niektórych wypowiedzi, zarzutów. 
Mówiono tutaj, że Trybunał Konstytucyjny okazał się 
stronniczy, nadmiernie upolityczniony. Była o tym 
mowa w wielu argumentach na ten temat. W pełni 
zgadzam się z tym, że tak nie było. 

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeszcze je-
den bardzo ważny aspekt, o którym tutaj nie wspo-
mniano. Proszę państwa, prezes mówił, że w sposób 
naturalny, oceniając ustawodawstwo danej władzy, 
trybunał najczęściej staje – jeśli ma zastrzeżenia 
– po stronie innych, którzy mają zastrzeżenia, np. 
opozycji. Proszę państwa, gdyby ktoś pytał, jak to 
było za prezesury chociażby prezesa Rzeplińskiego, 
to zapewniłbym państwa, że były to czasy rządów 
Platformy Obywatelskiej i prawie wszystkie zaskar-
żane wyroki dotyczyły ustaw podejmowanych przez 
Platformę Obywatelską, więc mówienie, że trybunał 
stawał po stronie Platformy Obywatelskiej, jest oczy-
wiście świadomym, ciągle powtarzanym wprowadza-
niem ludzi w błąd. Co więcej, smaczku całej sprawie 
dodaje to, że w tych latach to państwo, jako Prawo 
i Sprawiedliwość, byliście w opozycji. Gdybyście 
prześledzili to, kto akurat zaskarżał do Trybunału 
Konstytucyjnego te ustawy Platformy Obywatelskiej 
– i często okazywało się, że słusznie – to zauważy-
libyście, że ustawy Platformy były zaskarżane przez 
Prawo i Sprawiedliwość. A gdybyście państwo pytali, 
jak się nazywa taka postawa… No tak, to się nazywa 
hipokryzja. W czystej postaci.

Proszę państwa, niedawno mówiłem tu o Lechu 
Kaczyńskim. Część senatorów wyszła urażona. 
Przepraszałem za to, bo nie chciałem ludzi urazić, ale 
mówiłem o pewnych wątpliwościach. Proszę państwa, 
państwo gloryfikujecie postać Lecha Kaczyńskiego, 
ale w sytuacji, kiedy próbowano się zamachnąć na 
Trybunał Konstytucyjny już wtedy, za jego prezy-
dentury, on akurat miał odwagę nie przekroczyć tej 
granicy, mówić „nie” i sprzeciwiać się przynajmniej 
niektórym pomysłom. A więc czy to jest tylko nie-
konsekwencja?

I na koniec, proszę państwa… Mówiliście tutaj 
państwo też o tym, że Platforma pierwsza zepsuła 
ustawę o trybunale. Prawda. Trybunał Konstytucyjny 
w części orzekł niekonstytucyjność przepisów. 
Państwo je zaskarżyliście, potem wycofaliście się 
z tego. Ale, proszę państwa, cykl naprawczy, który 
rozpoczęliście, jest po prostu kpiną z praworządności. 
Kpiną. I muszą te słowa tutaj niestety paść.

I na koniec, proszę państwa, może jednak spróbuj-
my odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. 

Konstytucyjnego. A zasada współdziałania władz, 
która jest ujęta w konstytucji, stwierdzenie, że wła-
dze ze sobą współdziałają, czyli działają w dobrej 
wierze, powtarzam, w dobrej wierze, mówi o tym, 
że jak się uchwala ustawę, która dotyczy Trybunału 
Konstytucyjnego, to ona musi być tak uchwalona, np. 
z odpowiednim vacatio legis, żeby trybunał mógł ja 
ocenić…

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
…a nie tak, żeby jej nie mógł ocenić, a następnie 

wymaga się, żeby się do niej stosował.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już kończę.
To pokazuje, że trybunał musi oceniać takie usta-

wy i nie należy pisać ustaw podstępnie, pisać ustaw, 
które mają na celu wyprowadzenie trybunału i oby-
wateli w pole.

I już zupełnie ostatnia sprawa, króciutka. Była tutaj 
polemika na temat postanowienia z maja 2015 P 46/13. 
Chodzi o to, że trybunał stwierdził, że decyzje admini-
stracyjne, które zostały podjęte z rażącym naruszeniem 
prawa, nie mogą być wzruszone, i że to źle, bo przecież 
jest teraz afera reprywatyzacyjna i trzeba by wzruszać 
te decyzje. To jest nieporozumienie. Trybunał tylko 
stwierdził, że musi być jakiś okres… Proszę państwa, 
a co to jest „zasiedzenie”? Przecież ktoś, kto np. nie-
prawnie gdzieś zamieszkał czy zajął jakieś pole, po 
60 latach – to już dawno jest zasiedzenie – ma do tego 
prawo. A co zrobimy z reformą rolną? Czy jeżeli uzna-
my np., że tamta decyzja była bezprawna, to będziemy 
zabierać chłopom ziemię?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
No nie, musi być jakaś granica. To może być od-

legła granica, ale musi być. I tylko to trybunał po-
wiedział. A niestety, i to jest ostatnie zdanie, Panie 
Marszałku, obiecuję solennie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Obiecuje pan to już 
od 3 minut.)

Niestety na dzisiejszej konferencji prasowej pan 
prezes Jarosław Kaczyński posłużył się tym przykła-
dem i stwierdził „właśnie takie są wyroki trybunału”. 
A jest to wyrok jak najbardziej słuszny i zasadny, nie 
ma nic wspólnego z reprywatyzacją, która może być 
wzruszona i w ogóle nie ma problemu. Nie wiem, kto 
podpowiedział prezesowi, że można się uczepić tego 
wyroku. Podejrzewam, że był to albo pan minister 
Ziobro, albo pan minister Jaki, no ale takich mamy 
specjalistów. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Również po raz drugi, tak? 

Więc 5 minut.
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(senator M. Augustyn) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
To znaczy, jestem głęboko przekonany, że trzy-

mam się tematu tak samo jak panowie. Słuchałem 
dyskusji.

Mnie się wydaje, że w sytuacji, kiedy mamy do 
czynienia z werdyktem trybunału, który jest nieod-
wracalny, który jest prawdziwy i obowiązujący, jest 
pewien kłopot polegający na tym, że możemy mieć do 
czynienia z sytuacją logicznie sprzeczną. Co wtedy 
mamy? Za każdym razem zgodę na to, co trybunał po-
stanowił? Nie. Jest pewna formuła, którą twórcy na-
szej konstytucji wymyślili, świadomie czy nie, że jest 
ten paragraf o konieczności stworzenia ustawy, która 
będzie regulowała prace Trybunału Konstytucyjnego. 
Mam wrażenie, że to, iż Sejm i Senat przyjmują, 
jak ma być zorganizowany trybunał, a trybunał za 
każdym razem określa, czy to jest konstytucyjne, 
czy niekonstytucyjne, jest bardzo niebezpiecznym 
procesem. Uważam, że to jest akurat miejsce, gdzie 
może wchodzić Komisja Wenecka i mówić: strono 
rządząca, partie, które macie większość, przesadza-
cie, w ten sposób ubezwłasnowolniacie np. Trybunał 
Konstytucyjny. Ale nie jest to według mnie zadanie, 
które powinien wykonywać Trybunał Konstytucyjny, 
bo z tego się robi taki Paragraf 22, bez wyjścia.

(Senator Marek Borowski: No dobra, komisja 
wchodzi i jest lekceważona.)

I teraz mówi się, że Platforma popełniła błąd 
i przeprosiła. Ja mam wrażenie, że nie nazywamy 
pewnych rzeczy po imieniu. Ja uczestniczyłem rok 
temu… i miałem przekonanie, że jest to działanie, 
przepraszam, na rympał, tzn. że ktoś wjechał celowo 
w przystanek autobusowy i później mówi: przepra-
szam.

(Senator Barbara Zdrojewska: A co jest teraz?)
Nie… Dobrze, tylko nazwijmy pewne rzeczy po 

imieniu z dwóch stron.
I na końcu ja bym chciał powiedzieć, że zawsze 

z wielką uwagą słucham pana Leszka Czarnobaja i za-
wsze nam się chyba dobrze rozmawia, apel o wspólną 
rozmowę bardzo mi pasuje, tylko zapytałbym, czy 
jest pan upoważniony do powiedzenia, że została 
zerwana totalna opozycja. No bo tu jest pewien pro-
blem. Uważam, że trzeba rozmawiać, może nie jest 
za późno, żeby zasypywać pewien podział, który 
w Polsce jest i może się pogłębiać, a po 11 listopada 
może jeszcze bardziej.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jedno zdanie muszę.)
(Głos z sali: Nie…)
(Głos z sali: Jurek, daj spokój.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Czarnobaj po raz drugi, 5 minut.

Wydaje mi się, że obserwacja tego, co się dzieje wo-
kół trybunału, prowadzi nas do tego, że zaczynamy 
rozumieć, co znaczy słowo „uzurpacja.” Bo jeśli ktoś 
uważa, że nie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, 
tylko wola prezydenta decyduje, wbrew konstytucji, 
kto jest, a kto nie jest sędzią, jeśli ktoś uważa, że 
to opublikowanie orzeczenia decyduje o tym, jakie 
orzeczenie jest słuszne, a jakie nie, wbrew konsty-
tucji, to jest to uzurpacja, to jest przyznawanie sobie 
uprawnień, których nikt nie dał. Ja wiem, że powtarza 
się często słowo „suweren”. Każda władza, zwłasz-
cza władza autorytarna, próbuje się legitymizować. 
Kiedyś to klasa robotnicza dawała prawo niektórym 
do podejmowania decyzji, które…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 5 minut.)

Już kończę.
Te decyzje były w powszechnym odczuciu nie-

zgodne z poczuciem sprawiedliwości i niezgodne 
z prawem. Dzisiaj taką zasłoną jest wola suwerena. 
Dlatego wyszedłem na mównicę, żeby te słowa jednak 
tutaj padły. Może mocne, ale za to chyba odsłaniające 
istotę rzeczy. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zgłosił się do dyskusji pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Tylko kilka uwag.
Słuchałem pana Marka Borowskiego, słuchałem 

o tej tęsknocie za Konstytucją Stanów Zjednoczonych 
i powiem tak: chciałbym, żeby nasza konstytucja 
przetrwała 200 lat. Wiem, że Konstytucja Stanów 
Zjednoczonych była trochę inaczej tworzona. To zna-
czy, był jednak olbrzymi wysiłek filozoficzny wielkich 
postaci, ale też był to inny czas, ponieważ demokracja 
dopiero się tworzyła. Polska korzystała już z doświad-
czeń wielu krajów. Być może także z tego powodu 
nasza konstytucja jest też obarczona wadami innych 
wzorców konstytucyjnych, czyli jest przegadana.

Zresztą w Sądzie Najwyższym Stanów 
Zjednoczonych często była bardzo burzliwa dyskusja, 
przez którą Stany Zjednoczone przeszły, nadinter-
pretowania konstytucji. To znaczy, ostatnio zmarły 
Scalia przeciwstawiał się takiemu czytaniu konsty-
tucji: co twórcy konstytucji mieliby na myśli, gdyby 
żyli obecnie; i rozszerzającym interpretacjom.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej 
Rzepliński: Odwrotnie.)

(Głosy z sali: Odwrotnie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Odwrotnie. I nie na 

temat jest, bo tematem jest Trybunał Konstytucyjny.)
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w 2015 roku (cd.).Oświadczenia

Dla porządku informuję, że senator Czesław 
Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Andrzej 

Rzepliński, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować 
się do wystąpień senatorów w dyskusji?

(Rozmowy na sali)
Panie Prezesie, czy pan chce jeszcze zabrać głos? 

Nie.
Dziękuję prezesowi Trybunału Konstytucyjnego 

za przedstawienie Senatowi informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 

o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego siód-
mego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Kolejne, dwudzieste ósme, posiedzenie Senatu 
rozpoczynamy jutro o godzinie 11.00. Termin po-
siedzenia został wydłużony o dzień 21 października 
2016 r., tj. o piątek.

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.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
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 oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Sługocki: Pierwszy był senator 

Czerwiński.)
Przepraszam, pierwszy był senator Czerwiński, 

proszę bardzo, a pan senator zaraz później.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do wojewody opol-

skiego.

Senator Leszek Czarnobaj:

2 minuty, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, o czym mówił pan senator Obremski… Ja 

oczywiście nie jestem upoważniony, żeby zadekla-
rować, ale skoro tak prowadzimy dyskusję, rozma-
wiamy, to mogę powiedzieć, że wyczuwam atmosferę 
otwartości nas na to, co dotyczy współpracy w zakre-
sie tworzenia prawa. To nie jest żaden wybieg socjo-
logiczny ani inny. Ja po prostu deklaruję w imieniu 
mojego ugrupowania politycznego chęć współpracy 
w zakresie prawa, przestrzegania prawa i tworze-
nia prawa. Więc jeżeli ma być zmieniona ustawa 
o Trybunale Konstytucyjnym, to jest odpowiednia 
droga prawna, wpisujemy się w tę drogę i to robimy.

I na koniec chciałbym tylko jeszcze kolegom wy-
tłumaczyć moje porównanie Chrystusowe. Chciałbym 
jednoznacznie powiedzieć, że nawet Chrystus nie 
zmienił Dziesięciorga Przykazań, a jak zmarł, to rów-
nież ich nie zmieniamy. Jest prawo i jest odpowiedni 
tryb jego zmieniania. I tylko chciałbym jeszcze raz 
zadeklarować, że jeśli chodzi o płaszczyznę współ-
pracy, to bardzo proszę, Drogi Jarku, jesteśmy gotowi 
do współpracy.

(Senator Grzegorz Peczkis: Mogę?)
(Głos z sali: O Jezu!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Koniec już, dzięku-

jemy.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Sekretarzu, 

mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ciężko… Nie zabierałem głosu, przysłuchiwałem 

się całej dyskusji nie z fotela, ale z monitorów…
(Głos z sali: Z łóżka.)
(Głos z sali: Z łóżka się inaczej wygląda…)
Dziękuję za uprzejmości, Pani Senator.
Jest pan w błędzie, Panie Senatorze. Chrystus nie 

umarł i w związku z tym, że pan nie zna podstaw 
religii, ciężko panu to zrozumieć.

(Poruszenie na sali)
Dziękuję bardzo.
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze, 

Chrystus umarł, tylko zmartwychwstał.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. * Przemówienie złożone do protokołu – w załaczniku.
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Oświadczenia

(senator J. Czerwiński) W świetle obecnie obowiązujących przepisów 
prawa w ustawie o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie komunalnym i o zmianie kodek-
su cywilnego lokal socjalny zdefiniowany jest jako 
lokal nadający się do zamieszkania ze względu na 
wyposażenie i stan techniczny, którego powierzch-
nia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 
domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego – 10 m2, przy czym lokal ten może być 
o obniżonym standardzie. Przepisy te nie przewidu-
ją zwiększenia norm powierzchni pokoju w lokalu 
socjalnym dla osób niepełnosprawnych. Dla osoby 
niepełnosprawnej przysługuje powierzchnia poko-
ju 5 m2 tak jak dla każdej innej osoby. Dla innych 
kategorii lokali w ogóle nie określono minimalnych 
norm powierzchni.

Osoby niepełnosprawne ze względu na swoje scho-
rzenia często wymagają większego metrażu lokalu. 
Brak ustawowych zapisów w tym zakresie skazuje je 
na dobrą czy złą wolę urzędników samorządowych, 
którzy mogą, ale nie muszą, przyznać osobie niepeł-
nosprawnej większy metraż mieszkania. 

W związku z tym zwracam się do pana ministra 
z następującymi pytaniami. 

Po pierwsze, czy widzi pan możliwość zmiany 
przepisów ustawowych w tym zakresie, aby osobom 
niepełnosprawnym zagwarantować wyższe normy 
powierzchni pokoi w lokalach socjalnych? 

Po drugie, czy widzi pan konieczność określenia 
minimalnych norm powierzchni pokoi dla osób nie-
pełnosprawnych w pozostałych typach lokali? Z po-
ważaniem, Krzysztof Mróz. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze zabrać 

głos? Nie.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-

nikatów.
(Głos z sali: Nie ma komunikatów.)
Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół dwudziestego siódmego po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kaden-
cji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 
dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich 
w pokoju nr 255.

Zamykam dwudzieste siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Szanowny Panie Wojewodo!
Zimą w styczniu 1945 r. przez południową 

Opolszczyznę przeszedł marsz śmierci. Przez te-
ren dzisiejszych powiatów strzeleckiego, kędzie-
rzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego, prudnickiego 
i nyskiego przechodziły kolumny więźniów z KL 
Auschwitz-Birkenau i jego podobozów w Gliwicach, 
Jaworznie, Sosnowcu, Siemianowicach, Blachowni 
i Sławęcicach. Do chwili obecnej zachowały się w te-
renie nieliczne pamiątki materialne tej gehenny, żyją 
też jeszcze ostatni świadkowie tamtych zdarzeń.

Proszę o zaangażowanie się pana wojewody w god-
ne upamiętnienie tych wydarzeń zarówno w postaci 
materialnej – na przykład wytyczenie szlaku pamięci 
narodowej wspólnie z IPN, renowację i wzniesienie 
nowych upamiętnień – jak i w formie działań edu-
kacyjnych takich jak organizacja okolicznościowych 
imprez, konkursów, wystaw itp. Te proponowane 
inicjatywy są szczególnie ważne na Opolszczyźnie, 
gdzie ciągle jeszcze podważa się polską rację stanu, 
próbuje się pisać na nowo historię II wojny światowej, 
zamieniać role katów i ofiar.

Propozycje w tym zakresie zgłaszał wielokrotnie 
w trakcie obrad sejmiku województwa opolskiego rad-
ny Andrzej Mazur. Niestety rządząca od ponad 10 lat 
koalicja sejmikowa – Platforma Obywatelska, Polskie 
Stronnictwo Ludowe i Mniejszość Niemiecka – była 
głucha na te apele. Tylko pan jako przedstawiciel rządu 
w terenie może odpowiednio zareagować i przywrócić 
pamięci opolan prawdę o tamtych czasach. Z wyrazami 
szacunku, senator RP Jerzy Czerwiński.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku!
Swoje oświadczenie kieruję do pana Andrzeja 

Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa.
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Jeleniej Górze 

z prośbą o interwencję zwróciła się osoba niepeł-
nosprawna dysponująca orzeczeniem o niepełno-
sprawności, która otrzymała przydział na mieszkanie 
socjalne. Osoba ta zwróciła mi uwagę na problem nie-
uregulowania w przepisach prawnych kwestii norm 
dotyczących powierzchni mieszkalnych w lokalach 
socjalnych dla osób niepełnosprawnych.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 06)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

116
27. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 18 października 2016 r. 

Wyniki głosowań

     1 2 3 4 5 6 7 8 9
  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
  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 78 56 70 71 71 72 73 73 73
  Za 29 41 69 71 71 72 49 50 72
  Przeciw 49 15 1 0 0 0 24 23 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1
         





Przemówienia i oświadczenia senatorów 
przekazane do protokołu, 

niewygłoszone 
podczas 27. posiedzenia Senatu
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 27. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Tak się składa, że wczoraj, 17 października, Trybunał Konstytucyjny obchodził w Gdańsku trzydziestą 

rocznicę powstania. Nie było na tym jubileuszu przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Nie z powodu 
lekceważenia Trybunału Konstytucyjnego, ale z racji lekceważenia przez tenże Trybunał zasad państwa prawa 
– to nie moje słowa, ale wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Tłumacząc 
swoją opinię, wicepremier Gowin dodał, że „Trybunał Konstytucyjny powinien stać na straży tych zasad, tym-
czasem Trybunał dał się wykorzystać do pewnej manipulacji politycznej, która była wymierzona w te zasady”. 
Od siebie dodam, że od roku tenże Trybunał nie podjął z własnej inicjatywy żadnych działań naprawczych. 
Przeciwnie – raczej stara się działania naprawcze sabotować.

Tak à propos jubileuszu, hasło obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego zabrzmiało jak naigrywanie 
się z naszego państwa. Brzmiało ono „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”. Tymczasem 
z obchodów 30-lecia należy wyciągnąć jednoznaczny wniosek, że Trybunał nie odciął się od swoich komu-
nistycznych korzeni. Czyżby w latach osiemdziesiątych minionego wieku chronił wartości konstytucyjnych? 
Przecież ta instytucja służyła w latach PRL komunistom do legitymizowania ich bezprawnego systemu wła-
dzy. Przypomnę, że pierwszym prezesem Trybunału został Alfons Klafkowski, którzy przeszedł do pełnienia 
tej funkcji wprost ze stanowiska członka Rady Państwa, które piastował od początku stanu wojennego. Jego 
zastępcą został płk Leonard Łukaszuk, który od czasów stalinowskich aż do 1985 r. był funkcjonariuszem 
bezpieki. Wśród pierwszych sędziów były osoby zarejestrowane przez SB. Trudno temu się dziwić, skoro to 
generał Wojciech Jaruzelski jako przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w styczniu 1982 r. 
zwrócił się do Sejmu o powołanie Trybunału Konstytucyjnego. Już w marcu tego roku, podczas gdy tysiące 
Polaków były internowane czy uwięzione, wpisano do konstytucji ustanowienie Trybunału Konstytucyjnego. 
Potem przez kilka lat pracowano nad szczegółowymi przepisami o działalności Trybunału, oczywiście pod 
kierunkiem działaczy PZPR. O każdym z tych przepisów decydowało Biuro Polityczne KC PZPR. Po 3 latach 
Sejm PRL przyjął ustawę o Trybunale Konstytucyjnym jako instytucji – cytuję tu słowa konstytucjonalisty 
Zdzisława Czeszejko-Sochackiego z publikacji „Trybunał Konstytucyjny PRL” z 1986 r. – „przydatnej w umac-
nianiu porządku konstytucyjnego socjalistycznego państwa”. Tenże autor pisze dalej, że rola ustrojowa TK miała 
„umacniać praworządność państwa i prawa socjalistycznego (...) klasowo odmiennego niż państwo burżuazyjne”.

O genezie TK członek Biura Politycznego KC PZPR, Kazimierz Barcikowski, mówił w tym czasie: „Projekt 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to część składowa procesu przemian relacji między państwem i oby-
watelem, do czego w gruncie rzeczy sprowadza się istota zainicjowanej przez IX Zjazd PZPR socjalistycznej 
odnowy”. To wówczas w ustawie zapisano, jako najbardziej pożądaną cechę dla komunistów, ostateczność 
i nieodwołalność wyroków Trybunału. Innymi słowy, naród może głosować i wybierać władzę, jaką chce, ale 
o tym, czy ta władza ma prawo wprowadzać dowolne reformy, decydował i chce nadal decydować Trybunał 
Konstytucyjny jako jedyny fundament, istota i obrońca demokracji, będący ponad parlamentem i ponad kon-
stytucją. Jako żywo odżyły dzisiaj lata PRL-u. Nie będę dalej przypominał korzeni i historii TK. Czy wobec 
takich faktów Trybunał nie powinien odciąć się od swoich komunistycznych korzeni i obchodzić jubileusze 
dopiero od roku 1989?

Ponieważ w tym jubileuszu wziął udział m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio, 
który publicznie krytykuje polski rząd, należałoby mu przypomnieć, że będąc Włochem z pochodzenia powi-
nien pamiętać, że w tym państwie kryzys konstytucyjny trwał 1,5 roku i tym Komisja Wenecka się nie zajęła. 
Przewodniczący Gianni Buquicchio stara się również nie pamiętać, że Komisja Wenecka jest organem dorad-
czym – przedstawia opinie, które nie mają wiążącego charakteru. Co więcej, nie zawsze te opinie są dobre 
jakościowo. Przykładem jest tu ostatnia ustawa o Trybunale, która nie znalazła łaski w Komisji Weneckiej. 
Parlament zaproponował kompromisową ustawę, która została przyjęta – to na jej podstawie rząd opublikował 
21 wyroków. Za mało. Brakowało tego najważniejszego wyroku, z 9 marca 2015 r., dotyczącego zatwierdze-
nia 3 sędziów wybranych na zapas, a więc niezgodnie z ustawą. Jeśli chodzi o inne zapisy, to przypomnę, że 
zrezygnowaliśmy z tego, aby w wyjątkowych sytuacjach orzeczenia TK mogły być podjęte większością 2/3 
głosów. Nie będzie tzw. kolejkowania itd. Ale Komisja Wenecka skrytykowała nawet założenia nowego projektu 
dotyczącego statusu sędziów TK, czyli ograniczenie możliwości dodatkowego zarobkowania przez sędziów 
TK. Nadal jednak będą mogli pracować jako wykładowcy naukowo-dydaktyczni, ale tylko na jednym etacie. 
Boli ją jawność oświadczeń majątkowych, choć taki obowiązek dotyczy nie tylko parlamentarzystów, ale nawet 



122
27. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 18 października 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 27. posiedzenia Senatu

radnych w kilkutysięcznych gminach. Nie godzi się na zmiany dotyczące sędziów w stanie spoczynku – cho-
dzi o zakaz członkostwa w partiach politycznych, związkach zawodowych, zakaz prowadzenia działalności 
publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sądów i niezależności sędziów. A przecież sędzio-
wie w stanie spoczynku są ciągle sędziami. Posiadają oni ogromne korzyści z powodu tego statusu i powinny 
wiązać się z tym pewne obowiązki.

Generalnie Komisja Wenecka twierdzi, że nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie spełnia podstawo-
wych standardów – równowagi władzy, niezależności sądownictwa oraz „pozycji Trybunału jako definitywnego 
arbitra w kwestiach konstytucyjnych” – i że utrudnia TK normalne funkcjonowanie i orzekanie. Sporo tych 
zastrzeżeń, ale na szczęście nie wiążą one naszego państwa.

Na zakończenie krótka refleksja. Wiemy, że austriacki Trybunał Konstytucyjny nie zaakceptował niepra-
widłowości przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w tym kraju i zdecydował o ich po-
wtórzeniu. W uzasadnieniu przewodniczący austriackiego Trybunału Gerhart Holzinger stwierdził, że wybory 
są samą kwintesencją demokracji i wszelkie wątpliwości muszą być rozwiane. Kiedy w Polsce po ostatnich 
wyborach samorządowych okazało się, że ileś milionów głosów było nieważne, Państwowa Komisja Wyborcza, 
prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzili, że 
ci, którzy podważają wynik wyborów samorządowych w Polsce, „popadli w odmęty szaleństwa”. Nie zająknął 
się w tej sprawie ani Trybunał Konstytucyjny w Warszawie, ani Komisja Wenecka. Jeśli zaś chodzi o samo 
świętowanie 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w mateczniku PO, w Gdańsku, przypomina mi to czasy 
generała Jaruzelskiego, kiedy demokracja była polityczną sędziokracją.
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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 przez ministerstwo działań w sprawie planowanych 

podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy – Prawo wodne z dnia 23 czerwca 2016 r. 
Planowane podwyżki mają związek z opłatą za korzystanie ze środowiska.

Analiza porównawcza rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 
12 października 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1875) oraz projektowanej ustawy – Prawo wodne wskazuje na 
jednoznaczny zamiar wprowadzenia znaczących podwyżek opłat środowiskowych, w tym przede wszystkim 
opłat za pobór wody. W szczególności mowa tu o wzroście opłat za pobór wody wykorzystywanej do zaopa-
trzenia ludności. Aktualnie opłaty w tym zakresie wynoszą 0,068 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej i 0,04 zł 
za pobór 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej. Zgodnie z projektem ustawy analogiczna opłata będzie 
wynosić od 0,15 zł do 0,60 zł za 1 m3 pobranej wody. W tym wypadku wzrost opłat może więc sięgnąć nawet 
1000%. Na podstawie danych pochodzących z gmin terenu województwa lubuskiego (wg stanowiska Zrzeszenia 
Gmin Województwa Lubuskiego nr 16/2016 z dnia 14 września 2016 r.) prognozuje się, że po wejściu w życie 
projektowanej ustawy cena w tym regionie wzrośnie od 4,3% do nawet powyżej 40%.

Tak wysoki wzrost opłat wpłynie bezpośrednio na wysokość kosztów dostarczenia wody, a tym samym na 
jej cenę, której wysokość już teraz oscyluje na granicy progu akceptowalności społecznej. Tak drastyczna pod-
wyżka nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego – już aktualny poziom ceny wystarcza na pokrycie kosztów 
jej dostawy.

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra w sprawie wymienionych 
argumentów oraz obniżenie planowanego poziomu podwyżek cen wody ze względu na ich bardzo drastyczny 
krótkoterminowy wzrost.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ingerencję ministerstwa w celu zwiększenia przez Lubuski 

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane 
ze środków publicznych i realizowane przez podmioty lecznicze.

Obecnie w województwie lubuskim w większości przypadków środki przewidziane w planach finansowych 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są niewystarczające wobec realnego zapotrzebowania na leczenie 
pacjentów oraz możliwości kadrowych i medyczno-technicznych jednostek.

Dużym problemem jest utrzymanie umów kontraktowych na tym samym poziomie od kilku lat – wiąże się 
to z niedoszacowaniem środków. Koszty udzielania świadczeń corocznie ulegają zwiększeniu (leki, media), 
co powoduje zmniejszanie przychodu jednostek. Wpływ na to mają również wartość punktu oraz niska wy-
cena świadczeń, które są nieadekwatne do kosztów faktycznie ponoszonych przez świadczeniobiorców. Brak 
analogicznego wzrostu kontraktów z NFZ dostosowanego do realiów i potrzeb oraz wynikające z tego faktu 
niewykorzystanie potencjału jednostek ochrony zdrowia powodują przede wszystkim wydłużanie listy ocze-
kujących na świadczenia planowe oraz zwiększenie samego w sobie okresu oczekiwania pacjenta na wizytę, 
co w wielu przypadkach przyczynia się do postępu choroby.

Wiele podmiotów leczniczych stara się mimo wszystko zabezpieczyć w sposób ciągły świadczenia opieki 
zdrowotnej według obowiązujących standardów, z uwagi na dobro pacjenta, co przyczynia się do powstawa-
nia dla nich zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Istniejąca w wielu podmiotach leczniczych sytuacja 
nieotrzymywania należności za nadwykonania budzi realne zagrożenie, że z uwagi na niewykorzystanie już 
przyznanych przez NFZ limitów podmioty lecznicze w perspektywie zaprzestaną czasowo realizacji niektórych 
zabiegów planowych. Takie zagrożenie jest możliwe szczególnie w kontekście zapewnienia dalszego właściwego 
funkcjonowania podmiotów pod względem ekonomicznym.

Wątpliwości budzą również stosowane niekiedy przez LOW NFZ procedury polegające na uruchamianiu 
przez płatnika w ostatnich miesiącach roku środków finansowych na wykonanie ponadlimitowych świadczeń. 
Ze względu na krótki czas realizacji nie ma możliwości wykorzystania dodatkowych kwot – są one potrzebne 
w trakcie roku, a nie w ostatnich miesiącach.

Podmioty lecznicze, które posiadają niewystarczające wartości kontraktów, realizują świadczenia zdrowotne 
ponad limit, pokrywają nadwykonania ze środków własnych, niejako w sposób pośredni prowadząc swego ro-
dzaju nieoprocentowane kredytowanie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, i wchodzą w rolę płatnika. 
Wobec tego obarczenie podmiotów leczniczych oraz samorządów odpowiedzialnością za realizowanie świad-
czeń zdrowotnych, za które NFZ może płacić, ale nie zawsze to robi, jest nieracjonalne i niezasadne. Powinny 
zostać zweryfikowane zasady finansowania świadczeń przez płatnika, w szczególności w zakresie kontraktów 
oraz regulacji nadwykonań.

W związku z opisaną sytuacją proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra wobec wymienionych 
argumentów w sprawie zwiększenia przez LOW NFZ nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Fedorowicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Od ponad 5 lat, dzięki wspólnemu zaangażowaniu samorządu województwa małopolskiego, miasta Krakowa 

oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, trwają prace, których celem jest powstanie w naszym mieście Centrum 
Muzyki rozumianego jako wspólna przestrzeń dla zespołów artystycznych Filharmonii Krakowskiej, Capelli 
Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia oraz potrzeb dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie. Wszystkie 
zainteresowane strony wykonały już bardzo wiele prac przygotowawczych. Jest to bowiem projekt o niezwy-
kłej skali urbanistycznej, oddający rangę Krakowa, jak również wyrażający jego przyszłe aspiracje nie tylko 
w obszarze kultury, ale i rozwoju miasta i całego regionu.

Oczekuje się, że rząd Rzeczypospolitej włączy się w proces realizacji tak oczekiwanej inwestycji. Apel w tej 
sprawie wystosowali do pani premier Beaty Szydło 20 listopada 2015 r. marszałek województwa małopolskiego, 
prezydent miasta Krakowa, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, przewodniczący Komitetu Honorowego 
Budowy Centrum Muzyki profesor Krzysztof Penderecki i dyrektor Filharmonii Krakowskiej.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego zaapelował jednogłośnie, głosami PiS, PO 
i PSL, o pilną zamianę gruntów z AMW oraz ogłoszenie wspólnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego 
dla Centrum Muzyki. W apelu zwrócono się także do obecnego rektora AM o unieważnienie trwającego kon-
kursu na nowy budynek Akademii Muzycznej, by AM mogła uczestniczyć w działaniach przyszłego Centrum 
Muzyki i by nie rozpraszać środków publicznych. Obecny rektor AM we wrześniu 2016 r. uzależnił swą de-
cyzję od pozytywnej opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie budowy Centrum Muzyki. 
Konkurs na osobną siedzibę AM został przez nowe władze rektorskie AM „odziedziczony” po poprzedniku, 
który przed 5 laty odstąpił od koncepcji budowy wspólnego centrum.

Filharmonia Krakowska jako jedyna tego typu instytucja w mieście wojewódzkim w Polsce nie posiada wła-
snej siedziby. Od czasów II wojny światowej działa tymczasowo w dawnym Domu Katolickim wybudowanym 
w 1931 r. w ramach umowy użyczenia zawartej z Krakowską Kurią Metropolitalną. Sala koncertowa jest abso-
lutnie nieprzystosowana do potrzeb muzyki klasycznej. W trakcie koncertów słychać przejeżdżające tramwaje 
oraz rozmowy przechodniów na ul. Zwierzynieckiej. Bezdomne pozostają zespoły Sinfonietty Cracovii oraz 
Capelli Cracoviensis, instytucje kultury miasta Krakowa reprezentujące najwyższy międzynarodowy poziom. 
Akademia Muzyczna korzysta z byłego budynku KW PZPR.

Koncepcja Centrum Muzyki zakłada stworzenie kompleksu umożliwiającego jak najpełniejsze korzystanie 
z oferty instytucji muzycznych oraz uczelni artystycznej, a jednocześnie zakłada przeprowadzenie kompleksowej 
rewitalizacji fragmentu miasta i stworzenie poprzez lokalizację nowoczesnych funkcji publicznych nowej prze-
strzeni służącej aktywności społecznej. Dotyczy to obszaru około 12 ha nad Wisłą. Dawniej wykorzystywano 
te tereny do celów wojskowych i przemysłowych.

Uważam, że budowa Centrum Muzycznego w zaproponowanym kształcie jest ze wszech miar celowa. 
Pozwoli na zaangażowanie znacznych środków przez samorząd, zintegruje środowisko muzyczne, a także 
stworzy nowy ośrodek dla melomanów z Krakowa i całego świata.

Dlatego proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w opisanej sprawie jako sprawującego nadzór nad Akademią Muzyczną 

w Krakowie?
2. Jak Pan Premier ocenia ideę stworzenia Centrum Muzyki w Krakowie i działania władz Akademii 

Muzycznej w tym zakresie?
3. Czy przewiduje Pan Premier możliwość współfinansowania realizacji tej inwestycji, rozumianej jako 

Centrum Muzyki w Krakowie, ze środków budżetu państwa albo i Unii Europejskiej, po możliwej renegocjacji 
obowiązującej umowy partnerstwa?

Z poważaniem 
Jerzy Fedorowicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W związku z licznymi wystąpieniami przedsiębiorców i usługodawców w sprawie zapisów obywatelskiego 

projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, druk nr 870, zwracam się do Pani Premier z uprzejmą proś-
bą o analizę poniżej zawartych uwag oraz podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie do ww. projektu 
ustawy przedstawionych poprawek.

Przedmiotowy projekt ustawy wprowadzający ogólny zakaz handlu i wykonywania innych czynności 
sprzedażowych w niedziele dopuszcza w ściśle określonych przypadkach nieliczne odstępstwa od tej zasady. 

Wśród nich nie zostały jednak uwzględnione zakłady pogrzebowe, które ze względu na specyfikę pracy 
prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Pominięcie ich w katalogu odstępstw skutkować będzie ko-
niecznością wstrzymania się ze sprzedażą usługi pogrzebowej do poniedziałku lub do czasu zakończenia danego 
święta. W praktyce oznaczać to będzie konieczność wielogodzinnego oczekiwania na zabranie przez zakład 
pogrzebowy zwłok zmarłego. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Warto też zauważyć, iż proponowane zapisy 
projektu ustawy są sprzeczne z zapisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. 
(DzU z 2015r., poz. 2126) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Ich celem jest m.in. zabezpieczenie 
epidemiologiczne oraz ochrona zwłok przed uszkodzeniem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że coraz 
więcej pogrzebów odbywa się w niedziele i święta. Są to dni najbardziej dogodne dla rodziny zmarłego, gdyż 
dają wszystkim możliwość uczestniczenia w pochówku i jednocześnie nadania mu odpowiedniej oprawy. 

Nieodzowną częścią pogrzebu jest składanie kwiatów, wieńców i wiązanek na grobie zmarłego, co z kolei 
wiąże się z koniecznością sprzedaży tych artykułów przez kwiaciarnie. Warto zauważyć, iż sprzedaż kwiatów 
również na takie okazje jak chrzty, śluby, urodziny, imieniny odbywa się głównie w weekendy, w tym w nie-
dziele i święta.

Zdaniem przedsiębiorców proponowane zapisy ustawy zawierają rozwiązania dyskryminujące kwiaciarnie. 
Trudno nie zgodzić się z tezą, że zakaz handlu w niedziele i święta w kwiaciarniach o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 50 m2 łamie zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów wykonujących tę samą 
działalność gospodarczą. Jak wskazują przedsiębiorcy, do powierzchni użytkowej kwiaciarni należy zaliczyć, 
oprócz sali sprzedażowej i miejsca do ekspozycji kwiatów, pomieszczenia klimatyzowane do przechowywania 
kwiatów i roślin, pomieszczenia magazynowe, chłodnie, zaplecze techniczne, a także pomieszczenie sanitarne 
dla pracowników. Pozostawienie zapisów w proponowanej formie oznaczać będzie, że kwiaciarnie, które po-
stawiły na swój rozwój i zapewnienie jak najwyższej jakości i najszerszej oferty sprzedawanego towaru i usług 
m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zostaną pozbawione możliwości zarobku w dniach, 
w których sprzedaż kwiatów jest najwyższa.

Wątpliwości przedsiębiorców budzi również propozycja wprowadzenia kryterium przychodu ze sprzedaży 
kwiatów na poziomie minimum 30% miesięcznego obrotu placówki. Jak wskazują, niski pułap przychodu może 
spowodować, że przedsiębiorcy prowadzący dotychczas działalność handlową w innym zakresie niż sprzedaż 
kwiatów, w celu umożliwienia prowadzenia handlu w niedziele rozszerzą swoją ofertę sprzedaży o kwiaty. 
By zapobiec podobnym praktykom, przedsiębiorcy proponują wprowadzenie zapisu o obrotach ze sprzedaży 
kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych wynoszących 100% miesięcznego obrotu, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu w kwiaciarniach, których ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie dotyczyło, całkowitego 
zakazu sprzedaży innych towarów niż kwiaty i artykuły ściśle z nimi powiązane.

Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie działań, które umożliwią wprowadzenie 
do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele następujących zmian.

1. Rozszerzenie art. 4 ust. 1 o pkt 19 o treści „w zakładach pogrzebowych”.
2. Wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia powierzchni użytkowej kwiaciarni do 50 m2 i zmianę zapisu 

dotyczącego kryterium minimalnego miesięcznego obrotu uzyskanego ze sprzedaży kwiatów; proponowany 
zapis art. 4 ust. 1 pkt 1: „w kwiaciarniach, w których sprzedaż kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych, 
stanowi 100% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży”.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rodziny wielodzietne zaniepokojone kierunkiem prac nad 
tzw. jednolitym podatkiem. Według moich rozmówców małżonkowie rozliczający się wspólnie i posiadający 
kilkoro dzieci na utrzymaniu, pozostający obecnie w pierwszej skali podatkowej, po wprowadzeniu nowej 
daniny publicznej płaciliby – jak wynika z wypowiedzi ministra Kowalczyka – większy podatek niż obecnie, 
co oznaczałoby pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej i byłoby sprzeczne z programem wyborczym PiS oraz 
deklaracjami rządu. 

Specyfika sytuacji rodzin wychowujących dzieci polega na konieczności ponoszenia wydatków na rzecz 
osób nieosiągających dochodu. Wydatki te mają charakter prywatny, podczas gdy korzyści z nich wynikające 
będą miały w dużej mierze charakter publiczny. W obecnej sytuacji prawnej rodzice nie mają zagwarantowa-
nego udziału w przyszłych dochodach swoich dzieci, za to przyszłe dochody dzieci obciążone będą daninami 
na rzecz państwa. Beneficjentami tak rozumianej międzyokresowej redystrybucji dochodu stają się więc osoby 
niewychowujące dzieci. Ewentualne nieuwzględnienie sytuacji rodzinnej podatnika spowoduje tym samym 
nieproporcjonalnie wysokie obciążenie rodzin z dziećmi na utrzymaniu.

Uwzględniając więc fundamentalne znaczenie rodzin wychowujących dzieci dla dalszego rozwoju Polski, 
w tym rozwoju gospodarczego, mam do Pani Premier następujące pytania.

1. Czy przeprowadzone zostały symulacje przepływów międzyokresowych pomiędzy grupami rodzin róż-
niących się liczbą wychowywanych dzieci, uwzględniające zarówno transfery bieżące, jak i przyszłe (w okresie 
emerytalnym)? Czy analizy te zostały uwzględnione w procesie formułowania założeń tzw. jednolitego podatku?

2. Czy jest planowane wprowadzenie tzw. ilorazu rodzinnego, który pozwoli na uwzględnienie sytuacji 
rodzinnej podatnika w określaniu wysokości podatku należnego? Jeśli nie, to jakie instrumenty, pozwalające 
uwzględnić specyfikę sytuacji rodzin z dziećmi przewidziane są w projekcie?

3. Jakie będą oczekiwane skutki wprowadzenia nowych regulacji dla sytuacji dochodowej rodzin z dzieć-
mi – w zależności od liczby tych dzieci oraz poziomu dochodu – w porównaniu z sytuacją osób lub rodzin 
bezdzietnych o tym samym poziomie dochodu?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy z terenu powiatu przasnyskiego z problemem do-
tyczącym szkód, jakie wyrządzają dziki na polach rolników.

W związku z tym, że problem z roku na rok staje się większy, proszę o kilka informacji.
1. Jakie zmiany w prawie nastąpią, by poprawić obecną sytuację?
2. Szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki drastycznie odbiega od faktycznych strat. Czy szacowanie 

szkód przez koła łowieckie, które same wypłacają odszkodowania, jest odpowiednią procedurą? Odszkodowania 
powinny być znacznie wyższe niż obecne symboliczne kwoty.

3. Korzystną zmianą byłoby dofinansowanie zabezpieczeń przed zniszczeniami. Byłoby to znacznie tańsze 
i bardziej efektywne niż wypłacanie samych odszkodowań.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Ciechanowie z problemem, jaki stanowi nieumieszczenie inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów 
komunalnych w miejscowości Wola Pawłowska” w planach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
województwa mazowieckiego na lata 2016–2021.

PUK w Ciechanowie już w 1991 r. zakupiło działkę w bezkonfliktowej lokalizacji w pobliżu miejscowości 
Wola Pawłowska z przeznaczeniem na dwie niecki A i B na odpady komunalne. Dzięki racjonalnym działaniom 
PUK żywotność niecki A została wydłużona o kilka lat poza zakreślony w projekcie okres. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Komisji Europejskiej, w 2012 r. PUK Ciechanów zaprojektował i wy-
budował nowoczesny zakład z sortownią i kompostownią spełniającą wymagania BAT. Te wszystkie działania 
były prowadzone z myślą o uruchomieniu inwestycji „Rozbudowa II niecki składowiska w Woli Pawłowskiej”. 
Zatrzymanie tego procesu może skutkować zaprzepaszczeniem prawie 50 mln zł.

W związku z tak groźnymi skutkami finansowymi proszę o informację, czy jest możliwe jeszcze raz rozpa-
trzenie umieszczenia ww. inwestycji w planach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 
mazowieckiego.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W związku z licznymi apelami samorządów kierowanymi do mnie jako senatora i wicemarszałka Senatu 

RP, dotyczącymi statystycznego podziału województwa mazowieckiego, chciałabym zapytać Panią Premier, 
czy rząd Prawa i Sprawiedliwości rozważa taki podział. 

Daleko niesprawiedliwy w odczuciu samorządów jest fakt, że gdyby z województwa mazowieckiego wyłą-
czyć Warszawę, Mazowsze byłoby jednym z czterech najuboższych regionów Polski, podczas gdy w roku 2015 
najbogatszym polskim województwem z PKB na jednego mieszkańca wynoszącym 107% średniej unijnej było 
właśnie województwo mazowieckie. 

Potrzeby inwestycyjne w naszym regionie są olbrzymie i dotyczą podstawowych potrzeb infrastruktural-
nych, rewitalizacyjnych, oświatowych i innych, jednakże obecność miasta stołecznego Warszawy w znacznym 
stopniu ogranicza pulę środków unijnych dla województwa mazowieckiego.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 19 września br. zwrócili się do mnie radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z apelem o pomoc w po-

zyskaniu środków na przebudowę wiaduktu kolejowego na trasie Pilawa – Tłuszcz polegającą na poszerzeniu 
tunelu łączącego ulice gen. Kazimierza Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego. 

Zakres inwestycyjny zadania dotyczy wykonania dodatkowego pasa ruchu dla samochodów oraz wykonania 
ciągu pieszo-rowerowego. Tunel dla samochodów znajduje się przy wjeździe do miasta z drogi krajowej nr 50 
i stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego, powiatu miń-
skiego i gminy Mińsk Mazowiecki oraz gmin sąsiednich (Siennica, Mrozy, Cegłów, Latowicz). Obecny tunel 
to jezdnia jednokierunkowa bez możliwości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, co stanowi 
ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia tych użytkowników dróg. Przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
usytuowane są instytucje, przedsiębiorstwa oraz placówki oświatowe, jak również liczne osiedla mieszkaniowe. 
Miasto Mińsk Mazowiecki, powiat miński oraz gmina Mińsk Mazowiecki zwracały się do PKP Polskie Linie 
Krajowe o pomoc w realizacji inwestycji, ale nie znalazły tam wsparcia.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zapoznanie się z problemem mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego, udzielenie wszelkiej możliwej pomocy finansowej lub wskazanie ścieżki prowadzącej 
do sfinansowania planowanej inwestycji, która w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników 
tunelu oraz rozładuje panujące w jego okolicy korki.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach działalności senatorskiej otrzymałem informację o tym, iż Oddział Państwowej Inspekcji Pracy 

w P. w dniach 9–29 września 2016 r. przeprowadził kontrolę w spółce miejskiej pn. (…) w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy. Kontrola nie wykazała uchybień w podstawowym zakresie kontroli, lecz zakwestiono-
wała wystawienie i doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę byłemu prezesowi spółki w okresie zwolnienia 
lekarskiego, a tym samym, w ocenie PIP, usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jednocześnie zapowiedziano, 
iż sprawa skierowana zostanie do sądu w celu ukarania grzywną obecnego prezesa spółki.

Sytuacja dotyczy okoliczności wypowiedzenia umowy o pracę byłemu prezesowi spółki. Po zakończeniu 
kolejnego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres od 29.04.2016 r. do 30.05.2016 r. w trzecim dniu nieuspra-
wiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, czyli dnia 02.06.2016 r., pracodawca wystawił wypowiedzenie 
umowy o pracę i skutecznie doręczył je w czwartym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, tj. dnia 
03.06.2016 r. o godz. 8.42. Po zrealizowaniu tych czynności przez pracodawcę pracownik dnia 03.06.2016 r. 
o godz. 10.30 doręczył kolejne zwolnienie lekarskie na okres od 31.05.2016 r. do 28.06.2016 r. z datą wystawie-
nia 30.05.2016 r.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w P. nie wzięła pod uwagę w swoich ustaleniach kontrolnych okolicz-
ności usprawiedliwiających wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, a zwłaszcza faktu, 
że wypowiedzenie umowy o pracę i jego skuteczne doręczenie pracownikowi, nastąpiło przed przedłożeniem 
zwolnienia lekarskiego, a więc po tym fakcie z jednoczesnym naruszeniem przepisów §2 ust. 2 i ust. 3 wska-
zanego rozporządzenia.

W maju 2016 r. w okresie zwolnienia lekarskiego były prezes spółki, zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko 
prezesa zarządu innej spółki miejskiej, tj. (…), która ogłosiła konkurs na wyżej wskazane stanowisko, i poddał 
się rozmowie kwalifikacyjnej. Fakt ten może budzić wątpliwości w świetle przedkładanych zwolnień lekarskich.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż zarzut ten będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez 
Sąd Rejonowy w Płocku Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z powództwa byłego prezesa, któremu 
wypowiedziano umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Moją wątpliwość budzi to, czy 
w świetle przyszłego rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Rejonowy w Płocku Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych celowe jest podejmowanie przez Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w P. zapowiedzianych działań 
restrykcyjnych przed rozstrzygnięciem tej sprawy przez Sąd Rejonowy w Płocku. Proszę o zajęcie stanowiska 
w tej kwestii.

Moim zdaniem sprawa ma charakter złożony, gdyż były prezes przebywając blisko 540 dni na zwolnieniu 
lekarskim, przedkładał pracodawcy kolejne zwolnienia lekarskie pochodzące od lekarzy 7 specjalności, a oddział 
ZUS w Płocku otworzył 6 okresów uprawniających do pobierania zasiłku chorobowego przez ubezpieczonego, 
ponosząc w następstwie tego koszty w łącznej wysokości ponad 80 tysięcy zł. W okresie tych zwolnień praco-
dawca, na wniosek byłego prezesa spółki, udzielił 1 dnia urlopu na żądanie i 5 dni urlopu wypoczynkowego, 
nie znajdując podstaw do odmowy w świetle obowiązujących przepisów i ich wykładni.

Z przedstawionych informacji wynika, że były prezes z opóźnieniem doręczał kolejne zwolnienia lekarskie, 
nie informując wcześniej o przyczynach nieobecności, ani nie usprawiedliwiał zwłoki w doręczeniu zwolnień 
lekarskich, czym naruszał przepisy §2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 
15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwol-
nień od pracy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż obecny prezes spółki (…) złożył obszerne zastrzeżenia w zakresie ustaleń 
dokonanych przez Państwową Inspekcję Pracy, jednakże pomimo terminowego doręczenia PIP w żaden sposób 
nie zajęła stanowiska w tym przedmiocie (w załączeniu zastrzeżenia zgłoszone przez (…), pismo z 28.09.2016 r.)

Uprzejmie proszę o wnikliwe rozpatrzenie tej sprawy.

Z poważaniem 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacją, jakiej przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa udzielił grupie 

senatorów z Senackiego Zespołu Śląskiego, o ograniczeniu liczby zaplanowanych w krajowym planie drogo-
wym do zrealizowania obwodnic zwracam się z prośbą o odpowiedź w sprawie planu realizacji i wykonania 
obwodnicy Kędzierzyna-Koźla.

Uzasadnienie. Obwodnica w Kędzierzynie-Koźlu jest konieczna, niezbędna z powodu zagrożenia che-
micznego powodowanego przewożeniem drogami materiałów niebezpiecznych. Drogami Kędzierzyna-Koźla 
transportuje się obecnie ponad 100 tysięcy t chemikaliów rocznie do i z tutejszych Zakładów Chemicznych. 
Transport cysternami po drogach odbywa się po wąskich ulicach miasta w bezpośrednim sąsiedztwie blo-
ków mieszkalnych. W przeszłości nie dostrzegano zagrożenia, jakie wiąże się z funkcjonowaniem Zakładów 
Chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu, i budowano politycznie obiecane obwodnice w innych miastach regionu.

Z powodu bardzo złego stanu infrastruktury kolejowej odchodzi się od transportu kolejowego chemika-
liów. W obecnym roku trzykrotnie doszło już do wycieku amoniaku z cystern kolejowych na terenie miasta 
Kędzierzyna-Koźla. Wyrzucenie z listy podstawowej Krajowego Programu Kolejowego modernizacji tutejszej 
magistrali kolejowej nie daje realnych szans na remont torowiska w ciągu najbliższych kilku lat.

Na spotkaniu z dyrektorem GDDiKA w Opolu, panem Andrzejem Kałużnym, w środę 12 października br. 
otrzymałem informację o pełnym przygotowaniu inwestycji obwodnicy do realizacji w I kwartale przyszłego 
roku, roku 2017. Realizacja tej inwestycji w przeszłości wielokrotnie była odraczana, do dziś nie doczekała się 
rozpoczęcia, ponieważ w innych miastach z politycznych powodów realizowano obwodnice, które miały na 
celu ułatwienie mieszkańcom przemieszczania się. W wyniku przeprowadzenia intensywnych zabiegów i starań 
udało się przedłużyć czas obowiązywania wszystkich decyzji umożliwiających realizację tej inwestycji do roku 
2020, w którym ich ważność wygaśnie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z niepokojącymi sygnałami od rodziców, nauczycieli oraz samorządowców z mojego regionu 

odnośnie do planowanych zmian organizacyjno-strukturalnych dotyczących szkół podstawowych i gimnazjów 
zwracam się z apelem o ewentualną rewizję zasadności lub odroczenie w czasie terminu realizacji procedury 
przekształceń oddziałów przedszkolnych w przedszkola i tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiana, o której mowa w kontekście przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w którym jest prowadzone 
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej (DzU z 2015 r., poz. 20), pociąga za sobą konieczność poniesienia 
znaczących nakładów finansowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów prawnych wcho-
dzących w życie. Istniejące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – po wielu latach funkcjo-
nowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – są optymalne, a na ich uzyskanie samorząd 
poniósł już określone koszty.

Kolejną obawą co do dokonywanych zmian jest powrót do systemu nauczania w klasach I–VIII przy jed-
noczesnym obowiązku gmin zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci 
od trzeciego roku życia. Przekształcenia te spowodują, że do utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych 
w perspektywie czasu trafią dzieci o ogromnym zróżnicowaniu wiekowym i odmiennych potrzebach, co ro-
dzi poważne obawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i adekwatnych warunków opieki, wychowania 
i edukacji.

Szanowna Pani Minister, proszę o zwrócenie uwagi na ww. problem i odpowiedź na następujące pytania.
Czy Pani Minister również dostrzega opisany powyżej problem?
Czy od dnia 1 września 2016 r. w szkołach, gdzie obecnie funkcjonują tylko oddziały rocznego przygotowa-

nia przedszkolnego dla dzieci pięcio-, sześcioletnich, będzie trzeba zapewnić opiekę i wychowanie dla dzieci 
od trzeciego roku życia?

Jeśli tak, to oznaczać to będzie konieczność rozbudowy budynków szkolnych, gdyż obecnie nie ma możliwości 
utworzenia w nich pełnych przedszkoli. Wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi. Czy przewidziane 
są przynajmniej środki na dofinansowanie tych działań inwestycyjnych?

Jaki sens praktyczny ma tworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej gminy?
W jaki praktyczny sposób przekształcenie jednego oddziału przedszkolnego w przedszkole zmieni warunki 

funkcjonowania tego oddziału?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia cyberbezpieczeństwa w celu unik-
nięcia zagrożeń związanych z wyciekiem danych osobowych.

W związku z przekazywanymi przez media informacjami związanymi z wyciekiem danych systemu  
PESEL, o które wystąpiło kilka kancelarii komorniczych, należy podjąć kroki zmierzające do zwiększenia 
nadzoru i do ochrony danych osobowych wszystkich obywateli.

W systemie PESEL zawarte są informacje o dacie i miejscu urodzenia, o rodzicach, a także o miejscu za-
mieszkania. Większość ludzi nie jest świadoma, co może się stać, jeśli dane tego typu wpadną w niepowołane 
ręce. Komornicy sądowi posiadają dostęp do rejestru PESEL i są zobowiązani do zabezpieczenia go przed 
osobami nieuprawnionymi. Niedopełnienie powyższych standardów jest równoznaczne z niedopełnieniem 
obowiązków i działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Jeśli sprawcami ataku są hakerzy, to należy podkreślić, jak niebezpieczna i zarazem wymagająca natychmia-
stowych działań jest to sytuacja. Po wyrobieniu odpowiednich dokumentów na podstawie pozyskanych infor-
macji można podpisywać m.in. umowy kredytowe bez wiedzy właściciela danych osobowych. Prawdopodobna 
jest także sytuacja, w której wiele osób może otrzymać do zapłacenia raty za wyłudzony w ten sposób kredyt.

Do mojego biura senatorskiego zwraca się wiele osób, które proszą o interwencję w sprawach związanych 
z poprawą cyberbezpieczeństwa. Wyborcy pytają, dlaczego według informacji prasowych mogą mieć powody 
do obaw i niepokoju, skoro są uczciwymi obywatelami. Jak to jest, że przepisy prawa mogą narażać uczciwych 
obywateli na problemy z prawem, równocześnie zapewniając bezkarność przestępcom?

Uważam, że konieczny jest jednoznaczny komunikat ministerstwa wyjaśniający obywatelom wszelkie 
niejasności w tej sprawie.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Oświadczenie dotyczy ujęcia projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej 
nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

Zwracam się z prośbą o rozważenie ujęcia projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

W przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizacji Krajowego Programu 
Kolejowego do 2023 r., która została poddana konsultacjom społecznym, powinna znaleźć się realizacja pro-
jektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”, 
która umożliwiłaby połączenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z konurbacją 
górnośląską.

Wcześniej wymieniona inwestycja jest przedmiotem wielu wniosków władz samorządowych powiatu 
tarnogórskiego oraz miasta Tarnowskie Góry, które od dłuższego czasu podejmują działania mające na celu 
odbudowę częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

Ponadto należy wskazać, że wspomniany Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach zaj-
muje trzecie miejsce w kraju pod względem liczby obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu 
krajowym i międzynarodowym (po warszawskim Okęciu i krakowskich Balicach) oraz drugie miejsce pod 
względem transportu cargo. 

Mając na względzie powyższe zastosowanie MPL Katowice, musimy uznać, że ujęcie wymienionego projektu 
w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przyczyniłoby się do rozwoju i promocji regionu konurbacji 
górnośląskiej.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Oświadczenie dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Zwracam się z prośbą o rozważenie zmian w ustawie o własności lokali dotyczących art. 19 i innych przepisów.
Uchwalona w dniu 24 czerwca 1994 r. ustawa o własności lokali dała podwaliny pod tworzenie wspólnot 

mieszkaniowych, jednak z perspektywy czasu widoczne są jej niedociągnięcia. Bardzo dużo konfliktów między 
lokatorami oraz problemów w funkcjonowaniu tzw. małych wspólnot mieszkaniowych powoduje art. 19: „Jeżeli 
liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, 
nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności”.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na uwagę zasługują dwa artykuły.
Art. 201: „Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. 

W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.
Art. 199: „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego 

zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej 
czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Praktyka pokazała, że art. 199 wymagający zgody wszystkich współwłaścicieli jest pewnego rodzaju 
współczesnym liberum veto. Bardzo często jeden mieszkaniec blokuje decyzje, mimo iż większość ma inne 
zdanie. Powoduje to wiele problemów w funkcjonowaniu małych wspólnot mieszkaniowych oraz konflikty 
między lokatorami, zdarzające się najczęściej przy okazji planowania remontów. W skrajnych przypadkach 
może dojść do sytuacji, w której nie można przeprowadzić remontu z uwagi na brak zgody jedynie jednego 
współwłaściciela. Zdaniem zarządców nieruchomości, którzy na co dzień mają do czynienia z tym zjawiskiem, 
nie powinno być rozróżnienia między małymi a większymi wspólnotami mieszkaniowymi. Do rozporządzania 
rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, powinna wystarczyć 
zgoda większości współwłaścicieli.

Kolejnym problemem jest podział jednego budynku na więcej wspólnot mieszkaniowych. Wielokrotnie 
występują konflikty związane z dostarczaną wodą czy też przy okazji remontów całego budynku. W moim od-
czuciu wspólnoty mieszkaniowe powinny być tworzone w oparciu o całe budynki posiadające własne przyłącza 
wodno-kanalizacyjne i przyłącza ciepłownicze. Tego typu rozwiązanie ułatwiłoby z pewnością funkcjonowanie 
wspólnot mieszkaniowych i zlikwidowałoby niepotrzebne konflikty między lokatorami.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Oświadczenie dotyczy utworzenia z myślą o samorządach programu związanego z zagrożeniami powodo-
wanymi przez barszcz Sosnowskiego na terenie całego kraju.

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do opracowania programu wspierającego finansowo 
samorządy w walce z barszczem Sosnowskiego oraz o przeprowadzenie kampanii informacyjnej podnoszącej 
świadomość wśród społeczeństwa.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) ze względu na zawarte w jego olejkach eterycznych 
związki chemiczne posiada właściwości toksyczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W kontak-
cie ze skórą i światłem słonecznym, w szczególności ultrafioletowym, powoduje oparzenia (fotodermatozę) 
II i III stopnia. Objawy pojawiają się przy naświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym już po kilkunastu 
minutach od kontaktu. Najbardziej narażoną na oparzenia grupą społeczną są pracownicy walczący z tą rośli-
ną oraz rolnicy. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ilości poparzeń w południowej Polsce, gdzie roślina 
występuje najczęściej. Głównie są to nieużytki rolne, pobocza dróg i tereny leśne.

W Polsce zwalczanie tej niebezpiecznej rośliny jest przede wszystkim uzależnione od organów samorządo-
wych. Najprostszą metodą walki z barszczem Sosnowskiego jest częste koszenie lub wykopywanie całych osob-
ników podczas pełni kwitnienia. Przeciwdziałanie rozrostowi tej rośliny jest kosztowne, szczególnie w gminach 
wiejskich, wśród których odsetek jej występowania jest spory. W dodatku metoda ta wymaga konsekwentnego 
stosowania przez wiele lat z rzędu.

Rolą resortu środowiska jest także zwiększenie świadomości społecznej poprzez prowadzenie licznych 
działań edukacyjnych. Zasadne wydawałoby się także wyposażenie wszelkiego rodzaju instytucji publicznych 
w materiały informacyjne o skutkach, jakie niesie ze sobą kontakt z tą rośliną. Podstawowym źródłem infor-
macji powinny być broszury oraz ulotki dostępne w placówkach zdrowotnych, szczególnie na południu Polski, 
gdzie ta roślina występuje najczęściej.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zdzisława Pupę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się problemami zgłaszanymi w moim biurze senatorskim przez 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub nie podjęli pracy za-
robkowej, aby sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W trakcie dyżuru senatorskiego zgłosił się do mnie pan B. S. z prośbą o interwencję w sprawie swojej córki, 
która opiekuje się chorą na alzheimera matką.

Córka pana S. nie pracuje i nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) świadczenie 
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje w sytuacji, gdy nie-
pełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie 
nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Z kolei możliwość uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie przysłu-
gującego osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmą zatrudnienia lub zrezygnują 
z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny, uzależniona 
jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wyma-
gającej opieki w przeliczeniu na osobę. Próg ten wynosi 764 zł.

Z uwagi na to, iż przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie państwa S. wynosi 832 zł, a tym samym 
przekracza kryterium dochodowe o 68 zł, nie przysługuje również wpisany do katalogu świadczeń specjalny 
zasiłek opiekuńczy.

Ponadto w przypadku osób, którym nie przysługują wymienione świadczenia, nie są opłacane z budżetu 
państwa składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Budzi to niepokój, rozgoryczenie i sprze-
ciw wśród opiekunów osób niepełnosprawnych, ponieważ opieka taka jest oddaniem swojego życia, kariery 
i rozwoju dla drugiej osoby.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11), który uznał za niespra-
wiedliwe różnicowanie świadczeń dla opiekunów w zależności od momentu powstania niepełnosprawności 
u podopiecznego, zapadł ponad rok temu. Do dziś nie został zrealizowany. TK stwierdził, że taki system jest 
niezgodny z konstytucją. Sędziowie orzekli, że moment powstania niepełnosprawności nie może decydować 
o sytuacji opiekuna. Trybunał nakazał ustawodawcy „podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego 
traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych bez zbędnej zwłoki”.

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Panią Minister o informację na temat możliwości pomocy dla państwa 
S. i innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Zdzisław Pupa
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o interwencję w sprawie koordynacji obowiązujących przepisów w związku z ustalaniem warunków 

zabudowy dla budowy dróg leśnych (wewnętrznych) stanowiących element systemu dróg leśnych na obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

W związku z §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o ochronie przyrody – w art. 5 pkt 16a dokonano rozszerzenia definicji pojęcia „rzeka” – 
prosi się o interwencję w sprawie koordynacji obowiązujących przepisów w związku z ustalaniem warunków 
zabudowy dla budowy dróg leśnych (wewnętrznych) stanowiących element systemu dróg służących prowadzeniu 
gospodarki leśnej na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Interpretacja zakazu ujętego w §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego, której dokonuje 
się w oparciu o definicję pojęcia „rzeka” ujętą w art. 5 pkt 16a ustawy o ochronie przyrody, uniemożliwia uzy-
skanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy, a następnie pozwolenia na budowę w przypadku większości 
dróg leśnych służących prowadzeniu gospodarki leśnej na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Brak 
skoordynowania przepisów obowiązującego stanu prawnego może doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego 
w zakresie budowy dróg leśnych służących gospodarce leśnej prowadzonej przez nadleśnictwa na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Zakaz zawarty w §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego ma brzmienie: „§3 W parku zakazuje się: (…) pkt 7) budowania 
nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.

Równocześnie w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ochronie przyrody (art. 5 pkt 16a) rzeka to każdy 
ciek naturalny, czyli rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy.

Zgodnie z interpretacją Dyrekcji Ochrony Środowiska droga leśna wewnętrzna jest „obiektem” w rozumieniu 
ustawy – Prawo budowlane, a więc w trakcie postępowania o wydanie warunków zabudowy dla dróg leśnych 
na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz lokalizacji dróg w odległości mniejszej 
niż 100 m od linii brzegów rzek, czyli rzek, strug, strumieni i potoków w rozumieniu art. 5 ust. 16a ustawy 
o ochronie przyrody. Dyrekcja Ochrony Środowiska odmawia więc na tej podstawie uzgodnienia lokalizacji 
dróg leśnych w odległości mniejszej niż 100 m od linii rzek, czyli rzek, strug, strumieni i potoków.

Z powodu występowania licznych strumieni, strug i potoków w lasach, na których terenie utworzono 
Popradzki Park Krajobrazowy, a także z powodu konieczności stosowania zakazu lokalizacji dróg leśnych 
w odległości 100 m od rzek, a zarazem ze względu na inne uwarunkowania techniczne i faktyczne, których 
należy przestrzegać przy projektowaniu nowych dróg leśnych, budowa nowych dróg leśnych służących do pro-
wadzenia gospodarki leśnej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego staje się praktycznie niemożliwa. 
Utrzymywanie takiego stanu prawnego może doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg 
leśnych służących gospodarce leśnej na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Mając to na uwadze, uważam, że konieczna jest koordynacja przepisów prawa, tak aby procesy inwestycyjne 
w zakresie budowy dróg leśnych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego nie były blokowane, a co za 
tym idzie, gospodarka leśna mogła być prowadzona zgodnie z ustawą o lasach.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Gryzy

Szanowny Panie Ministrze!
Kieruję na Pańskie ręce stanowisko pana Jarosława Derejczyka – dyrektora Szpitala Geriatrycznego 

w Katowicach, a zarazem konsultanta wojewódzkiego do spraw geriatrii – który ustosunkował się do skierowanej 
do konsultacji społecznych propozycji ustawy (projekt z 26.09.2016) o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z propozycją rozporządzenia w sprawie określenia 
profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców 
do tych poziomów.

W projekcie ustawy i rozporządzenia w sposób szczególny wyróżnione są jedynie dwa typy szpitali: on-
kologiczne i pulmonologiczne. Jednostki te potraktowane zostały w sposób odmienny od pozostałych szpitali 
w aspekcie wymogów stawianych pozostałym podmiotom. Rozwiązanie takie wyklucza z systemu inne jednostki 
monoprofilowe o istotnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli. Przyjęte założenia 
nowych regulacji prawnych w praktyce pozbawiają taki szpital racji bytu. 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że leczenie w ramach szeroko rozumianej diagnostyki oraz terapii 
geriatrycznej dedykowanej osobom w wieku podeszłym ma charakter planowy i, co za tym idzie, nie zachodzi 
konieczność dysponowania izbą przyjęć funkcjonującą w warunkach ostrych. Istotą szpitala o tym profilu jest 
udzielanie świadczeń z zakresu geriatrii (procedury związane z wykonywaniem całościowej oceny geriatrycznej), 
zatem posiadanie w zasobach jednostki innych oddziałów (interna, chirurgia, kardiologia) nie znajduje żadnego 
uzasadnienia, w sytuacji kiedy geriatria jest zakresem interdyscyplinarnym, skupiającym w odniesieniu do 
osoby starszej wszystkie wymienione dziedziny medycyny, a specjalistami geriatrii są w większości lekarze 
po specjalizacji z chorób wewnętrznych. 

Nasuwa się prosta konkluzja: jeśli tego rodzaju szpital nie mieści się w ramach projektowanych zmian, to 
czy oznacza to, że powinien zniknąć z kręgu podmiotów świadczących usługi w ramach środków publicznych? 
Czy też jego wejście do systemu powszechnej opieki zdrowotnej oparte ma być wyłącznie na arbitralnej, su-
biektywnej – a zatem, co do zasady, niepewnej i budzącej szereg wątpliwości natury prawnej, etycznej oraz 
społecznej – decyzji ministra zdrowia, prezesa, czy też dyrektora oddziału NFZ?

Likwidacja czy blokada tworzenia szpitali bądź oddziałów geriatrycznych spowoduje przesunięcie lekarzy 
wyspecjalizowanych z geriatrii na oddziały internistyczne, gdzie niejednokrotnie pozostaną pod nadzorem 
merytorycznym ordynatorów i kierowników prowadzących oddział, ale bez posiadanej specjalizacji z geriatrii. 
Spowoduje to obniżenie wypracowanych do tej pory standardów procedur geriatrycznych.

Dr Jarosław Derejczyk jako konsultant wojewódzki kwestionował zasadność rozliczania procedur geriatrycz-
nych w oddziałach internistycznych, gdzie są zatrudnieni geriatrzy. Podnosił kwestię niewłaściwego wykorzy-
stania geriatrów do pracy z pacjentami poniżej 60 roku życia i młodszymi oraz kwestię niewystarczającego 
przygotowania personelu pielęgniarsko-opiekuńczego i rehabilitacyjnego w tych oddziałach do pracy z osoba-
mi z różnorakimi zaburzeniami zachowania w przebiegu otępienia. Względem tych osób personel oddziałów 
geriatrycznych realizuje zupełnie inną ścieżkę procedur diagnostycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

W tej sytuacji nieodparcie powstaje pytanie: co skłania moderatorów proponowanych aktualnie zmian do 
wyróżnienia w systemie szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a pominięcia szpitali geriatrycznych, 
w przededniu niekwestionowanych przez nikogo kosztochłonnych dla całego systemu opieki zdrowotnej zmian 
demograficznych?

Kierunek proponowanych zmian nie odpowiada na obecne i nadchodzące potrzeby epidemiologiczno-de-
mograficzne, gdyż de facto zamienia już istniejącą bazę geriatryczną w nowo tworzoną, opartą na placówkach 
internistycznych. Trwający do niedawna stan inercji decyzyjnej w stymulowaniu rozwoju geriatrii oddalał nasz 
kraj od wskaźników ilości łóżek i lekarzy geriatrów w UE. Taka sytuacja nie powinna być pogłębiana, dlatego 
proszę o ustosunkowanie się do tych uwag.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Trwająca od kilku miesięcy debata dotycząca planowanych zmian w oświacie zdaje się nie mieć końca, 

a biorących w niej udział jest bardzo wielu. Do mojego biura senatorskiego zwróciło się w tej sprawie Zrzeszenie 
Gmin Województwa Lubuskiego, które wskazało wiele kwestii budzących niepokój wśród samorządów.

Jedną z wymienionych kwestii był zapis, który wprowadzałby obowiązek nadzorowania zajęć dodatkowych 
odbywających się na terenie szkoły. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób finansowane byłyby te dodatkowe go-
dziny przepracowane przez nauczycieli. W punkcie dotyczącym finansowania zmian oświatowych wątpliwość 
budzi również zapis, który wprowadzić miałby obowiązek rejestracji każdej osoby, która wchodzi na teren 
szkoły. Sprawa zwiększenia bezpieczeństwa dzieci zawsze jest ważna, jednak obecny stan techniczny wielu 
szkół jest taki, że szkoły te wymagałyby dofinansowania, aby móc w pełni zrealizować nowo postawione przed 
nią zadania. Kolejny niepokój dotyczy próby zwiększenia udziału rodziców w organizacji i życiu szkoły, co 
stanowi zjawisko pozytywne, jednak tylko w zakresie wychowania dzieci, a nie w zakresie administracji szkoły. 
Kwestią, która również pozostaje do wyjaśnienia, jest standard określający minimalną liczbę uczniów w oddziale 
oraz wysokość środków z subwencji, które przeznaczone będą na prowadzenie oddziałów w małych szkołach.

Zdaniem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wspomniana debata na temat zmian w oświacie 
nie podejmuje jednak kwestii od lat podnoszonych przez środowiska samorządowe. Rządzącym zarzuca się 
nieuwzględnienie głosów samorządów jako faktycznych wykonawców obowiązujących aktów prawnych. 
Przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zwracają szczególną uwagę na zapisy umieszczone 
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, która jest dokumentem archaicznym i wymagającym 
weryfikacji i zmian.

Szanowna Pani Minister, zwracam się z uprzejmą prośbą o odwołanie się do powyższych argumentów oraz 
odpowiedź na pytania:

1. Czy kierowany przez Panią resort planuje w najbliższym czasie dokonać rewizji ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, planując tak gruntowe zmiany w polskim szkolnictwie, prowadziło 
konsultacje z samorządowcami? Jeśli tak, proszę o przedstawienie ich wyników.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym postępowania administracyjnego do 

mojego biura senatorskiego zgłosiło się Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Samorządowcy zwrócili 
uwagę na to, iż w omawianym projekcie pomijana jest kwestia często przez nich podnoszona, mianowicie 
stworzenie możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego przez organy I instancji decyzji wydawanych 
przez organy II instancji. 

Chodzi głównie o sytuację, w której niezależnie od przedmiotu sprawy i jej rzeczywistego związku z inte-
resem prawnym gminy nie jest ona uznawana za stronę postępowania administracyjnego w sprawie indywidu-
alnej z zakresu administracji publicznej dotyczącej osoby trzeciej, w której decyzję wydał organ wykonawczy 
tej gminy. Wynika to z faktu, że w aktualnym stanie prawnym stroną w postępowaniu administracyjnym 
nie może być organ administracji publicznej, który na mocy przepisów prawa został w sprawie powołany do 
wydania decyzji administracyjnej. Istniejące rozwiązanie takiej sytuacji jest ochroną wyłącznie pośrednią, 
polegającą na zwróceniu się do właściwej prokuratury z wnioskiem o zaskarżenie niekorzystnej dla gminy 
decyzji administracyjnej organu II instancji. Stanowi to jednak dodatkowe obciążenie i zwiększenie obowiąz-
ków prokuratorów i samych gmin.

Należy zwrócić też uwagę na problem dotyczący tego, że organy I instancji w ramach postępowania admi-
nistracyjnego nie posiadają uprawnień do przedstawiania organom odwoławczym odpowiedzi na odwołanie od 
wydanych przez nie decyzji administracyjnych. Co ważne, takie właśnie rozwiązanie stosowane jest w przepi-
sach ordynacji podatkowej czy w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego, gdzie organ, który przyjął 
skargę do sądu administracyjnego, ma obowiązek przekazać ją sądowi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Szanowny Panie Ministrze, brak równoznacznych zapisów utrudnia rzetelne rozpoznanie sprawy i ma nie-
korzystny wpływ na jakość decyzji wydawanych przez organy II instancji, a także na prawo organów I instancji 
do ochrony interesów podmiotów, które reprezentuje. 

Dlatego uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy kierowany przez Pana resort planuje zrewidować dotychczasowe uregulowania ustawowe w celu 

wprowadzenia rozwiązań zgodnych z Konstytucją RP, które dawałyby gminom jako osobom prawnym lub ich 
organom wykonawczym uprawnienie do bezpośredniego zaskarżania do sądów administracyjnych niekorzyst-
nych dla nich lub niezgodnych z prawem rozstrzygnięć odwoławczych?

2. Jakie zmiany w zakresie usprawnienia i poprawienia jakości procesów odwoławczych planowane są przez 
ministerstwo?

3. Czy ministerstwo zapoznało się ze stanowiskiem ZGWL nr 15/2016 z dnia 14.09.2016 roku w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
i zawartym w nim postulacie o poprawienie brzmienia art. 133 k.p.a.? Jeśli tak, proszę o wyrażenie opinii 
wobec tego stanowiska.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
W tym oświadczeniu pragnę przedstawić stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego dotyczące 

planowanych w projekcie ustawy – Prawo wodne z dnia 23 czerwca 2016 r. podwyżek opłat za korzystanie ze 
środowiska, a w szczególności za pobór wody. Zdaniem ZGWL wspomniana podwyżka cen nie znajduje uza-
sadnienia ekonomicznego. W rzeczywistości bowiem aktualny poziom wody jest wystarczający, aby pokryć 
koszty jej dostawy.

Obecnie stawki za pobór wody określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 roku, 
a jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 wody podziemnej wynosi 0,115 zł. Co do wody powierzchniowej 
śródlądowej to opłata wynosi 0,057 zł. Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia albo na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 
wynosi 0,068 zł w przypadku wody podziemnej i 0,040 zł w przypadku wody powierzchniowej śródlądowej. 
Ponadto w rozporządzeniu jest także mowa o wodzie przeznaczonej „na potrzeby produkcji, w której woda 
wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele 
konfekcjonowania”. W przypadku takiego spożytkowania wody jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 to 
0,097 zł. Jednostkowe stawki opłat mnoży się przez współczynniki regulujące.

Warto również podkreślić, iż stawki opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za pobór wody, są już okre-
ślone w przedmiotowej ustawie – Prawo wodne. Opłata za pobór wody podziemnej wynosi 500–2000 zł za m³/s 
(uzależnione jest to od ilości pobranej wody w stosunku do dostępnych zasobów). Co do wód powierzchniowych 
to opłata za ich pobór wynosi 250–1000 zł za m³/s (w zależności od ilości pobranej wody w relacji do SNQ). 
Uwzględniono też stawki opłat za pobór wody wykorzystywanej do celów produkcyjnych oraz za pobór wody 
podziemnej i powierzchniowej wykorzystywanej do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę ludności.

Przedstawione akty prawne są doskonałym materiałem porównawczym do planowanych podwyżek opłat 
środowiskowych, w tym głównie opłat za pobór wody. Zmienione zostaną nie tylko stawki opłat, ale także sposób 
ich wyliczenia. Cena wody w województwie lubuskim może wzrosnąć od 4,3% do nawet 40%. W gruncie rzeczy 
zwiększenie opłat za wodę przyczyni się do zmniejszenia jej zużycia, przez co straty poniosą przedsiębiorstwa 
wodociągowe. Zagrożone są również przedsiębiorstwa i inwestycje wodno-kanalizacyjne, gdyż przeniesienie 
dodatkowych obciążeń na stronę jednostek realizujących zadania własne gminy, bez podnoszenia opłat w ta-
ryfach stawek za wodę, zmniejszy ich dochodowość.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedstawionymi kontrowersjami dotyczącymi znaczących pod-
wyżek opłat za korzystanie ze środowiska, głównie za pobór wody, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie oraz przedstawienie uzasadnienia tak znaczących podwyżek za korzystanie ze środowiska, 
w szczególności za pobór wody, a także o odpowiedź na pytanie, czy Ministerstwo Środowiska planuje wspo-
móc przedsiębiorstwa wodociągowe w przypadku, gdy nastąpi redukcja korzystania z wody, co przełoży się 
na drastyczny spadek dochodów tych przedsiębiorstw.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewien systemowy problem rodzący patologiczne konsekwencje, a do-

tyczący bezpośrednio właścicieli prywatnych lokali (właścicieli zarówno całych kamienic oraz budynków 
mieszkalnych, jak i pojedynczych mieszkań), którzy nie mogą wyegzekwować od swoich lokatorów należ-
ności czynszowych.

Powyższą materię regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego. Jedną z naczelnych zasad leżących u podstaw założeń wspomnianej usta-
wy było jak największe i kompleksowe zabezpieczenie lokatorów zagrożonych eksmisją. Niestety obecnie 
można stwierdzić, że funkcjonujące w tym zakresie zapisy prawne oraz problemy samorządów lokalnych 
z bieżącym przyznawaniem lokali zastępczych powodują wzmocnienie zjawiska bezsilności właścicieli lokali 
i niemożności szybkiego rozwiązania umów zawartych z nieuczciwymi lokatorami, którzy bardzo często 
świadomie nie odprowadzają należnego czynszu z uwagi na brak faktycznych sankcji. Nawet w przypad-
kach zasądzania wyroków eksmisji lokatorzy nadal zajmują lokale, za które nie płacą, w oczekiwaniu na 
mieszkanie z zasobu gmin.

Według danych raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. gminy nie mają wystarczających środków, aby 
zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji życiowej lub osób z wyrokami eksmisji. W 2015 r. 
władze miast wojewódzkich wydały prawie 32 miliony zł na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych. 
Niektóre samorządy mają na sądowych wokandach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procesów wytoczonych 
przez właścicieli mieszkań domagających się zapłaty odszkodowań za lokatorów z nakazem eksmisji, którzy 
wciąż u nich mieszkają. Miasta nie są w stanie wszystkim zapewnić dachu nad głową.

Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się radykalnie poprawić. Jak wskazuje liczba napływających 
do mnie lawinowo skarg, cierpią na tym przede wszystkim właściciele lokali. Są oni bardzo często w sytuacji 
bez wyjścia. Wyrok zasądzający eksmisję zadłużonego lokatora nie rozwiązuje problemu. Zazwyczaj w takich 
sytuacjach właściciele mieszkań występują do sądów o wypłatę tzw. roszczenia odszkodowawczego przez 
gminę, która nie jest w stanie w sposób ich satysfakcjonujący przydzielić mieszkania zastępczego. Niestety 
zasądzane kwoty odszkodowania, które każdorazowo określa rzeczoznawca, nie są w stanie zrekompensować 
nawet w 50% strat poniesionych przez właścicieli lokali. Zazwyczaj lokatorzy przez kilka lub kilkanaście lat 
nie płacą nie tylko za czynsz, ale również za wodę oraz prąd, zatem straty właścicieli są często większe niż 
tylko te wynikające z kwot umownych za czynsz.

Jako senator ziemi toruńsko-chełmińskiej spotykałem się również z przykładami zastraszania właścicieli 
mieszkań przez lokatorów, od których próbowano wyegzekwować należne zaległości. Wśród wielu zgłaszanych 
do mojego biura przypadków były i takie, które jasno świadczyły o działaniu z premedytacją nieuczciwych 
lokatorów, którzy zaledwie w ciągu dwóch, trzech miesięcy od zawarcia umowy najmu przestawali płacić na-
leżny czynsz i wymieniali zamki do drzwi wejściowych, tak aby prawowity właściciel nie mógł mieć dostępu 
do lokalu. Z informacji, które posiadam, wynika również, że w podobnej sytuacji – w skali całego kraju – są 
dziesiątki tysięcy właścicieli lokali, którzy bardzo często inwestują dorobek całego życia i są oszukiwani.

Wielu specjalistów, z którymi rozmawiałem, jasno wskazuje na pewną asymetrię ochrony interesów wymie-
nionych stron. Niestety obecnie obowiązująca konstrukcja przepisów nie gwarantuje tak adekwatnej ochrony 
praw właścicieli, z jakiej mogą cieszyć się lokatorzy.

Pozwolę sobie poinformować Pana Ministra, że wobec powyższego wraz z zespołem specjalistów przygoto-
wuję projekt zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego polegających przede wszystkim na zasądzaniu adekwatnej do strat poniesionych przez właścicieli 
lokali kwocie roszczenia odszkodowawczego. Według analizowanych przeze mnie możliwości korekty obo-
wiązujących przepisów należałoby w pierwszym rzędzie ujednolicić stawkę kwoty w oparciu nie o (jak było 
do tej pory) każdorazową wycenę dokonywaną przez rzeczoznawcę, ale o uśrednioną, rynkową wartość stawek 
czynszu właściwą dla danej gminy (w oparciu o dane GUS).

W związku z tym kluczowe jest pytanie, czy Pański resort jest w posiadaniu danych lub informacji o sys-
temowym problemie właścicieli nieruchomości, wiążącym się z przedstawionymi powyżej zjawiskami oraz 
obecnymi regulacjami prawnymi?
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Apeluję do Pana Ministra o rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w kontekście po-
prawy sytuacji właścicieli lokali.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W swoim oświadczeniu pragnę poruszyć sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na podstawie wpisu do CEIDG w kontekście braku regulacji prawnych zezwalających na zaliczenie przez te 
osoby okresów prowadzenia działalności gospodarczej do okresów zatrudnienia, od których zależą uprawnienia 
pracownicze.

Do mojego biura senatorskiego w ostatnim okresie zgłosiło się kilka osób, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności gospodarczej jeszcze w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – 
Prawo działalności gospodarczej. W wielu przypadkach osoby te zmuszone były do podjęcia decyzji o tzw. 
samozatrudnieniu. Firmy, w ramach redukcji kosztów, zwalniały pracowników z etatów, proponując świadczenie 
pracy na ich rzecz, ale już przez podmiot gospodarczy. Współpraca kończyła się często po kilku latach i osoby 
te, z uwagi na ograniczenie działalności gospodarczej do świadczenia pracy na rzecz jednej firmy, stanęły przed 
decyzją o likwidacji działalności gospodarczej.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej, który nie jest równoznaczny z okresem zatrudnienia, często 
jest przeszkodą dla kandydata na pracownika w ubieganiu się o zatrudnienie w ramach stosunku pracy, gdyż 
wielokrotnie jednym z kryteriów jest staż pracy.

Gdy takiej osobie powiedzie się zamiar zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dotkliwie odczuje ona 
różnicę w uprawnieniach pracowniczych, w szczególności gdy uprawnienia te zależą od stażu pracy. Dotyczy 
to np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy nabycia uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę lub też do 
nagrody jubileuszowej. A przecież osoby te nie były na zasiłkach dla bezrobotnych ani też nie korzystały z po-
mocy opieki społecznej, tylko pracowały ciężko, bez urlopów i zwolnień lekarskich.

Nadmieniam, że ustawodawca w dniu 20 lipca 1990 r. uregulował kwestię pracy rolników w gospodarstwie 
rolnym, uchwalając ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowni-
czego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310).

Rozwiązanie legislacyjne zgłaszanego przeze mnie problemu mogłoby nastąpić również poprzez uchwalenie 
odrębnej ustawy regulującej zasady wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowni-
czego stażu pracy.

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas 16. posiedzenia Senatu w dniu 28 kwietnia br. zadałem Panu Ministrowi trzy pytania. Na dwa 

otrzymałem odpowiedź, niestety na trzecie do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi. Pozwalam sobie 
raz jeszcze powtórzyć moje pytanie. 

Otóż próbuję uzyskać w różnych miejscach informację na temat, wcześniejszego niż rosyjskie, embarga na 
polską żywność – może chodzi tylko o mięso – które zostało nałożone przez Ukrainę. Czy to embargo ukraiń-
skie zostało uchylone, czy jeszcze nie? 

Jeśli można, bardzo bym prosił o pisemną odpowiedź, ponieważ jest to taka dosyć frapująca sprawa, że 
z jednej strony, z naszej polskiej strony, podejmuje się bardzo przyjazne działania wobec strony ukraińskiej, 
a z drugiej strony płyną takie sygnały, które troszeczkę nas zmrażają. Dziękuję bardzo.

Józef Zając
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